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Deze Leerredenen zijn door den Schrijver aan den Predikant n r, o E s, bij gelegenheid van deszelfs zeventig lien verjaardag, opgedragen; voor beiden vereerend.
Zij zijn de acht volgende : 1. De wverkzaantheid vast
Gods genade tot 's menfchen behoudenis, naar Efez.
II: 8-10. II. Het geloof lu God, (in ABRAHAM'S
voorbeeld aangewezen) naar Gen. XII: 1-4. III. De

ongevoeligheid der wereld voor den gekruifigden Christas, naar JOAN. XIX: 19-24. 1V. De voornaamfle
oorzaken van de onvruchtbaarheid des Evangelies, naar
MA T T H. XIII: 3-7, 19 -22. V. De onderfcheidene
mate van vruchten, welke het geloof aan het Evangelie
oplevert, naar MA T T H. XIII: 8, 23. VI. De invloed
van Gods Voorzienigheid op 's Heilands laden en (erven, naar Hard. IV: 27, 28. VII. Ilet onderfcheid
van den mensch buiten Christus en in Christus , naar
Rom. VII: 24, 25. (Voor dezen Hebraïzerenden en
duisteren titel zou Ree. gaarne oenen meer duidelijken ,
naar den aard onzer taal , gewenscht hebben ; te meer,
daar de letter van den tekst , en, gelijk hij meent, deszelfs geest, er geene aanleiding toe geeft.) VIII. De
onbepaalde gehoorzaamheid aan God, (in liet voorbeeld
van PETRUS en andere Apostelen aangewezen) naar
Hand. V: 29b.
Daar er over de predikmanier van den FIoogleeraar
V A.N x E N G E L, en hare goede of minder goede hoe.
danigheden, ook in dit Tijdfchrift meermalen gehandeld,
en aan dezelve door eenen anderen beoordeelaar billijke
lof, waarmede Steller dezes over het geheel wel inl emA
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men kon , gegeven is , zal het niet noodig zijn , over
dit zeer bekende nog breed uit tb weiden. Ook hier
vindt men doorgaans, zoo al juist niet in allen meester
ordelijk en-vukenaflwprdhei,nogtas
wel bewerkte , er nflige , nuttige, Christelijke Leerrede
naar ftof als naar vorm , wel waardig-ne,dizo
zijn, gehoord en gelezen te worden. --- Indien Ree. uit
dezen bundel kiezen moest , dan zou hij misfchien aan
de laatile over het geheel de voorkeur geven : zeer goed
is er van de gefchiedenis , waarin de tekst voorkomt ,
in de behandeling van de drie gedeelten der Leerrede
gebruik gemaakt ; zeer goed wordt er gefproken over
de noodzakelijkheid van het naauwkeurig bepalen en toepasfen van den zin dier Apostolifche woorden; ja er
had over het verkeerd toepasfen van dien ftelregel , en
over het gehoorzamen van menfciien meer dan God, in
dien geest , als b1. 172, 3 te regt gefproken wordt,
nog wel meer kunnen gezegd worden. --- Daarentegen
eene van de minst gelukkige komt Ree. de derde voor;
maar de ftof is ook eenigzins dor en de behandeling
wat gezocht, misfchien ook wel door dat de Hoogleeraar er reeds voor de vierde maal over predikte , en toch
eenig nieuw oogpunt vinden wilde. Reeds het woord
wereld in het thema is te onbepaald , oude wereld in
het li'c e Iluk te ruim , in vergelijking van de weinige
perfonen, die in den tekst voorkomen, en hedendaagfche wereld in het 2de insgelijks te onbepaald en te fterk
uitgedrukt. Over 't algemeen wordt het woord wereld,
in dezen zin , hoe fchijnbaar Bijbelsch ook, in godsdieniige fchriften dikwijls niet gelukkig gebruikt: de
Christelijke Gemeente b. v. , tot welke de Leeraar than;
fpreekt , Raat immers niet zoo tegen een ander gedeelte
der maatfchappij over, als de Christenen der eerfie tij
tegen de ongeloovige en hun dikwijls vijandige Jood -den
wereld. Van de voor -fche,GrikoRmnfche
tekst oplevert , mogen de leden van den-beldn,i
Joodfchen Raad te regt van ongevoeligheid en hardnek
hun vooroordeel tegen j E z u s befchuldigd-kighedn
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worden ; maar niet alzoo P IL A T U s, want wat moest
hij nu anders gedaan hebben? ja wat kon hij in de gegevene omflandigheden beter doen , dan den Joden hun
zin niet geven , om het opfchrift nog honender-ne
voor j E z u s te maken ? 'Wat de Romeinfche foldaten
betreft, fchijnt VAN HE N G E L zelf , bl. 65 , te ge
ielen , dat zij hier minder behooren , want de kleede--v
ren der gekruifigden te verdeelen was hun naar de toenmalige gewoonte geoorloofd ; en wat moesten zij dan
gedaan hebben, om zich gevoeliger te betoonen ? ja men
mag zeggen , dat zij naderhand inderdaad nog menfchelijk gevoel toonden , door JE zus , op zijne klagt over
dorst, de lafenis, die daar voorhanden was , toe te
dienen. — Te flerk gezegd komt liet Ree. voor, wat
bl. 68, 9 gelezen wordt : „ Onze blijdfchap in den ver„ hoogden en verheerlijkten Christus laat immers voor
„ de deernis met den lijdenden en ílrijdenden Christus
geene plaats over :" het is waar, het geloof aan de
blijde uitkomst tempert het fmartgevoel ; maar zou er
daarom geene plaats overblijven voor diep gevoeld mede
bij eène gepaste voordelling van de ligchaams--lijden,
en zielefmarten des grooten Lijders? zou het overdrevene fentimentaliteit zijn, wanneer men fomtijds daarbij
tot tranen toe geroerd werd? neen! dit kunnen wij,
ter eere van het zuiver menfchelijke gevoel , dat ook door
het Christendom niet gewraakt wordt , niet geldoven.
De inleidingen dezer Leerredenen zijn nu allen , gelijk
men dit bij V A N H E N GE L meer gewoon is, de zoogenaamde vooraffpraken. Ree. kan zich hiermede niet
onbepaald vereenigen ; vooreerst, omdat zij dus van het
ligchaam der Leerrede te veel afgefcheiden worden , en
niet genoeg inleidende uitwerking doen; ten andere,
omdat men dus ligtelijk wel eens twee inleidingen krijgt,,
(het oude exordiurm renvotum et proximuan , gelijk in
de 811e Leerrede , waar de laattle , uit den eigen aard
van tekst en onderwerp genomen , veel beter inleiding
is , dan de eerie wat vergezochte uit den voorgezongen
Pfalrn LXXXIX: 3, 7 ;) eindel ijk, omdat het dus liet
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voorkomen krijgt , alsof alle de deelen der openbare
Godsvereering Benig en alleen om de Leerrede daar zijn:
hij heeft er wel niets tegen , dat er in dezelve Bene zekere algemeene harmonie plaats hebbe; maar hij meent
nogtans , dat men die niet overdrijven , en niet vergeten
moet , dat ook de algemeene en gemeenfchappelijke Eerdienst, door gebed , gezang enz., een niet minder wezenlijk beftanddeel der openbare Godsdienstoefening uit
dan de Leerdienst of openbare prediking.
-makt,
Van de eenvormige en wel eens wat gezochte verdeel i n g in drie hoofd -, en deze elk nog weer eens in drie
onderdeelen enz. , die in de Leerredenen van VAN
HE N G E L wat al te dikwijls wederkomt , vindt men
hier minder 'voorbeelden : op de twee eerfte zou men
die aanmerking nog wel het meest kunnen maken; maar
wij willen hierbij nu niet flilftaan. Liever zij het Ree.
geoorloofd, nog ettelijke vragen en bedenkingen te opperen , die hij aan den Schrijver zelven , en aan degenen , die fomtijds dezelfde (lof zouden willen behandelen, in overweging wil geven. — Indien de zin der gelijkenis , M A T T Ii. XIII: 31 env.., op de eerfle aanneming van het Evangelie ziet , en op de verfchillende
beletfelen , die zich daartegen in den tijd van JE ZUS
verzetteden , zoo als uit alles , bijzonder duidelijk uit
vs. 21 , fchijnt te blijken , kan zij dan wel zoo onbepaald op de uitwerking daarvan ten allen tijde toegepast
worden , gelijk dikwijls gefchiedt , en ook door VAN
H E N GE L terftond aangenomen wordt ? Van. de uitwerking , als vrucht der aanneming , fpreekt eerst vs. 23.
Zou het eerfte beletfel , dat hier genoemd wordt , wel
ongevoeligheid zijn ? Als men het tegengeftelde , vs. 23 ,
vergel. MARC. IV: 20, LUC. VIII: 12, hiermede
vergelijkt , zou het dan niet veeleer ligtzinnigheid, en
hieruit voortfpruitende onopmerkzaamheid en onkunde
zijn? — Kan men wel juist zeggen, dat Hand. IV:
27 , 28 (de tekst der Ede Leerrede) aanwijst, „ hoe wij
„ ons den invloed van Gods Voorzienigheid op 's ITei,, lands lijden en fterven beho.oren voor te ftellen" ?
,

LEERREDENEN.

5

Die tekst leert ons wel , dat er , naar het geloof dier
aanhangers van ja z U s , zulk een Gorlsbe11uur daarover
betlond ; maar hoe het daaromtrent werkzaam was ,
dit zegt dezelve ons niet, en kan liet ons ook niet zeg
gelijk zulks dan ook bij de ontwikkeling van dit-gen,
íluk hoofdzakelijk erkend wordt. — Is het thema der
7de Leerrede , al ware het ook duidelijker uitgedrukt ,
in den tekst zoo gemakkelijk te vinden, dat men het
terftond tot thema kan frellen ? Is de verdeeling, „vooreerst , hoe PAUL ijs ons dit onderscheid voorilelle ,"
en „ ten tweede , waarin dit onderfcheid ook nog heden
ten dage gelegen zij ," wel logisch genoeg ; want indien
dit onderfcheid blijvend is , dan kan het tweede in den
grond niet anders zijn dan het eerfle ? Is het noodza
vraag : luie zal mij verlossen ? te nemen even-kelij,d
als „ het ang[lig geroep van iemand , die in de han
moordenaars gevallen is" ? (bl. 153.) Zegt-denva
die Hebreeuwfche phrafe iets anders dan : och mogt ik
verlost tinorden ! gelijk ieder weer, die met den IIebreeuwfchen ftijl bekend is ? Is , volgens diezelfde Hebraïzerende manier van fpreken , het ligchaam dezes (loods
wel iets anders dan dit flerfelijk ligchaam ? Behoeft
zelfs in zog ron Axvrizov zovzov liet pronomen Tov•ou
wel tot t zv trov gebragt te worden , en kan her niet zeer
goed bij o xros behooren , gelijk cr oco r
Phil. III: 21 ? Over het ganfche redebeleid en de bedoeling van PA U L US, Rom. VII ,
waarover geheele verhandelingen gefchreven zijn, kan
Rec. hier niet uitweiden; maar in allen gevalle is het
hem , door het in deze Leerrede ter verklaring aangevoerde, nog geenszins duidelijk geworden, dat vs. 24
den mensch buiten Christus beteekent. — Van andere
kleine bedenkingen wil Rec. zich onthouden , en liever
zijn verflag befluiten met den wensch , dat ook deze
arbeid des verdienflelijkcn Hoogleeraars moge (trekken
tot bevordering van verlichte Evangeliekennis en redelijke
godsvrucht der Christenen.
-
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Leerrede over de hooge voortre felijkheid van het Evangelie van Christus , en den invloed daarvan op de
bediening van hetzelve. Tekst kom. I: 16. Uitgefproken door J. L. w o L T E R n E E K, Leeraar bij
de Hervormde Gemeente te -fmflerda?n, bij gelegen
viering zijner vftigjarige Evangelie -heidvan
1837. Te flmflerdam ,-beding,op19Nv.
bij J. II. en G. van Heteren. In -gr. 8vo. 35 BI.
f:- 40.

li et is een groot voorregt, gedurende eene naive eeuw

liet Evangelie der zaligheid te hebben mogen .verkondigen, en, even als de arbeidzame landman, het eerst
zijn deel te erlangen van de vrucht zijns werks. De
lange reeks van jaren, welke zoo veel heeft zien opkomen en ondergaan , leert vooral de waarde van het Evangelie kennen , als hetwelk zich betoont kracht Gods tot
zaligheid voor ieder, die gelooft. Evenzeer is het een
groot voorregt voor eene Gemeente , eenen Leeraar te
bezitten, die na vijftigjarige ondervinding toont zich
niet te fchamen over dat Evangelie , wat hij in jonger
jaren met hooge ingenomenheid begonnen was te prediken. Zulk een voorregt geniet de Hervormde Gemeente
te -4m flerdam ; zulk een voorregt geniet Vader w o Lr E R BEE K, de hooggefchatte oudfle Leeraar bij die
Gemeente. De keus van den tekst is zeer gepast. Niet
over zichzelven wilde w 0 L TE R B E E K fpreken , maar
over de belangrijkheid der Evangeliebediening , „ inzonderheid ook (bl. 10) omdat ik dacht , dat het eener
Christelijke Gemeente niet onverfchillig kan zijn te weten , hoe haren Leeraar, na eene vijftigjarige bediening
van het Evangelie , dat Evangelie nog voorkomt." Even
gepast is het onderwerp , waarover, naar den tekst ,
gehandeld wordt: de Goddeljke kracht van het Evan-

gelie, en de heilrijke invloed der overtuiging hiervan op
de ]ivan geliebediening. „ In welk licht ," zoo wordt
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liet plan van behandeling opgegeven bl. 11 , „ in welk
licht dan plaatst P A U L us het Evangelie ? Hij fielt
hetzelve voor als eene kracht Gods tot zaligheid voor
een tegelijk, die gelooft. Laat ons , ten einde de denk
P A U L us omtrent dat Evangelie regt te ken--wijzevan
nen , en derzelver juistheid duidelijk in te zien , eerst
nagaan : wat hij er door te kennen geeft , als hij zegt :
het Evangelie is eene kracht Gods tot zaligheid voor
een iegelijk; ten tweede: of dat Evangelie met de daad
zulk eene kracht is; en ten derde: hoe men door eigene
ondervinding daarvan ten volle kan overtuigd worden."
Bij dit laatfle punt komen de woorden in aanmerking :
die gelooft. Zoo eenvoudig de opgaaf van het plan des
eerften deels is , even geleidelijk en juist is de uitvoering , bl. 11-25. „ Welk een heerlijke fchat," zoo is
het flot van het tot dusver ontwikkelde, „ is dus het
Evangelie van c H R i s T U s! Gewisfelijk Bene parel
van •groote, van onberekenbare waarde, die nooit te
duur kan gekocht , doch voor welke ook niet genoeg
kan gezorgd worden , opdat zij hare zuiverheid en reinheid niet verlieze. — Geen wonder derhalve , dat P A UL u s zoo over het Evangelie van C HRI S T u s dacht ;
doch ook geen wonder, dat zulks dien invloed op hem,
als bedienaar van het Evangelie , had , welken wij uit
onzen tekst kunnen opmaken. Over dezen invloed zij
denkwijze over het Evangelie op zijne bediening van-ner
hetzelve wilde ik, in het tweede en laatfie deel mijner
leerrede , nog iets ten befluite zeggen." Nadat dus eerst
beknopte aanwijzing gedaan is van dien invloed op P A UL u s , naar 's Apostels betuiging: Ik fchaam m ij oyer
het Evangelie van C H R 1 S T U S niet , vervolgt wo LTr E R B E E K zijne rede aldus : „ En dien zelfden invloed heeft zij (die denkwijze) nog op eiken Bedienaar
van het Evangelie, die hetzelve met PAULUS voor
eene kracht Gods tot zaligheid houdt. Ook hij fchaamt
zich niet over het Evangelie , hem door zijnen grooten
Zender in last gegeven , om hetzelve te verkondigen ,
maar verkondigt het zoo als het is , en doet dit niet
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alle vrijmoedigheid en getrouwheid. Noch ten believe
van dezen houdt hij iets terug, dat naar zijn inzien tot
dat Evangelie behoort; noch voegt er ten believe van
genen iets bij , dat er naar zijn inzien niet toe behoort,
en flechts menfchelijk leerbegrip is ; en verfchoont evenmin ten behoeve van anderen godsdienflige vooroordeelen
en wanbegrippen , maar toont derzelver ongegrondheid
en fchadelijkheid aan en waarfchuwt er tegen. — De
een moge dan al de bekrompenheid van zijn verfland,
zijne weinige vrijheid van ziel , zijne 4aaffche gehecht
aan alles , wat er in het Evangelie te lezen ftaat -heid,
beklagen en de fchouders over hem ophalen ; de ander
moge hem liefdeloos veroordeelen en in verdenking zoeken te brengen , dat hij den raad Gods niet geheel,
maar flechts gedeeltelijk verkondigt , en de derde moge
hem voor een bloot natuurlijk mensch houden , die de
onderwijzingen en bevindingen van den geest niet kent:
noch het, een noch het ander verontrust of beweegt hem,
om den weg te verlaten, tien hij naar. zijne innigfle
overtuiging voor den waren houdt. De eenigfte invloed,
welken zulke beoordeelingen op them hebben en ook behooren te hebben, is, dat hij, daar hij toch een mensch
is en dwalen kan , het Evangelie, dat hij predikt , met
allen ernst, onbevooroordeeld en met een oog op den
Geest der waarheid tracht te onderzoeken en te vergelijken met dat Evangelie , hetwelk j E zus en zijne
Apostelen verkondigd hebben , opdat hij geen ander
Evangelie predike, dan deze gepredikt hebben." — Ge
naar den tijd en troostrijk tevens zijn deze ivoor--past
den uit zulk eenen mond na vijftigjarige ondervinding.
Bij derzeiver aanhaling zullen wij ons wel niet behoeven
te verontfchuldigen. Vader w o L TE R B E E K deed wèl,
dat hij deze Leerrede uitgaf 'zoo als zij is uitgefproken, niet bijvoeging van de Gebeden en Gezangen. Als
één geheel zal het niet alleen bij 's Mans vele leerlingen
hartelijk welkom zijn , maar ook buiten de Gemeente
van Amflerdam nut flichten.
Hem worde , naar zijnen wensch (bl. 4, de genade
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verleend, dat de nog overige tijd zijns levens verfrekke
tot opbouwing van de Gemeente in geloof, heiligheid
en gelukzaligheid , en tot verheerlijking van onzen God
en Vader en van onzen Ileer jEzus CHRis rLTs!

Gebedenboek voor welonderwezene Kathol ke Christenen
door Dr. PHIL. jos. v. Br uNnEr., geestelijk
Ministeriaalraad van het Groothertogdom Baclen, te
.Karisrahe. Met goedkeuring van het Bisfchoppelijk
Vicariaat te Bruchfal. .!!raar de veertiende regtrnatige en verbeterde ooaffronkelijke uitgave vertaald
door J. A. VAN BELLE. Te Rotterda n , bij J. A.
van Belle. 1836. In kl. 8vo. XXY en 412 bl. f 2.70,

E en voortreffelijk boek ! Het geeft niet alleen, wat

de titel belooft ; maar het geeft ook veel meer en beter
dan dit : men vindt hier niet flechts formulieren van
gebeden , bij verfchillende gelegenheden te gebruiken ;
maar men vindt er ook en vooral godsdienilige overden
kortere of langere beden, of toefpraken tot-kinge,mt
het Opperwezen , doorvlochten; men vindt er zelfs hier
en daar nuttige wenken en onderrigtingen omtrent belangrijkc zaken van Godsdienst : tusfclhenbeiden , hoewel
fpaarzaam , vindt men ook Benige dichtregels of dicht
doorgaans goed, fommige zelfs uitmuntend-fiukjes,d
zijn. Zeer juist zegt de Schrijver, bl. 85 : „ Ver„ lichte of meer geoefende Christenen mogen hun ge„ bedenboek niet als eene verzameling van drooge for„ mulieren van godsvrucht beschouwen, maar als eenen
„ leiddraad van hunne eigene vrome uitflortingen des
„ harten , welke aan liet onderwerp hunner aandacht
„ orde en volflandighcid geeft."
Vooraf gaat Bone zeer goede Inleiding , over het tinare
Gebed, deszelfs aard , doel en werking, en doelmatig
gebruik ; in welk Pluk zulke heldere Evangelifche denk
godvruchtige gevoelens lieerfchen , dat het-beldn
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door. eiken Christen , van wat Kerkgenootfchap ook,
mag gelezen en behartigd worden.
Onder den titel van dagel jkfche Gebeden komt , In de
regtfireekfche form van gebed of tot God gerigte gedachte, een morgen- en een avondgebed voor, een ter
belijdenis der zonden , en eene betuiging des harten ten
opzigte van geloof, hoop en liefde.
Onder de rubriek , Gebeden der H. Mis, vindt men eerst aangewezen , wat de H. Mis is, en daarna overdenkingen en
Op dergebeden bij derzelver verfchillende deelen.
gelijke wijze worden ook de Biechtgcbeden voorafgegaan
door Bene algemeene onderrigting over de vereischten
tot doelmatig gebruik der Biecht ; allezins wenfchelijk
en behartigenswaardig , offehoon welligt , wat den groo.
ten hoop aangaat , pia vota ! en verder worden de beIlanddeelen , om zoo te fpreken, waaruit de Biecht beftaat , in boven gemelde form zeer goed ontwikkeld.
Voortreffelijk is ook het opgemerkte bI. 82 env. omtrent liet werkelijke begin der verbetering , die na de
biecht volgen moet, zoodat men in deze en in de opgelegde boete niet als in çeh gedaan en genoegzaam werk
berust. — Hierop volgen Communie-gebeden, of godsdientige befchouwingen en ontboezemingen vóór en na
die heilige plegtigheid.
Schoone dagelijkfche overdenkingen , ( van Maandag
tot Zaturdag) over God en. z one eigenfchappen, wisfelen nu het vorige af, en worden gevolgd door dè niet
minder belangrijke Zondagsgebeden, of Christelijke Godsvereering en bepeinzing , ten opzigte der volgende gewigtige onderwerpen: flanbidding Gods , dankgebed,
algemeene voorbede , Christelijke menfchenlief de , ge
zin beroep, opwekking lot de deugd, het-trouwbeidn
het leven van Jezus, (le Christevredenheid,
geweten ,
lelijke Godsdienst. Een fchat van Christelijke wijsheid
en deugd is in dit een en ander vervat ; en de Schrijver
heeft ook niet nagelaten , hier, gelijk ook op andere
plaatfen, cenige daartoe behoorende Bijbeltekflen tusfchen twee haakjes aan te wijzen.
---

--
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Het voorgaande wordt nu gepast vervangen door Gebeden op de Feesten des Heeren , d. i. (in de form als
voren) op het Kersfeest , den eerften dag van het jaar,
het Feest van Jezus openbaring aan de Ill zen , den
[Fitten Donderdag, en den heiligen Sakran2entsdag,
den Goeden Ilrydag , waarbij een aaneengefchakeld overzigt der Gefchiedents van Jezus lijden en dood -volgens
de vier Evangelisten , en vervolgens Gebeden voor
alle (landen en voor alle foorten van menfchen , „ ver, vat in denzelfden geest ," zegt de Schrijver, „ als
die, welke de Priester op Goeden Vrijdag bij de open„ bare Godsdienst verrigt," gebeden, voegt Rec. er met
genoegen bij , die van eenen echt Christelijken , menschlievenden en verdraagzamen geest getuigen , waarvan onder anderen die op bi. 320 env. voor Christenen , die
in de Godsdienst anders denken en gelooven , en voor
de Joden, fprekende bewijzen zijn, Verder op Hemelvaartsdag, het Pinkflerfeest, het Feest der Heilige

Drieéenheid.
De rubriek, Gebeden op de plegtige gedachtevisdagen
der Heiligen , bevat eerst eene gepaste onderrigting ,
waarin de katholieke leer omtrent de vereering en aan
(niet aanbidding) der Heiligen zoo goed als het-roeping
kan , en met zoo veel wijziging en matiging wordt voor
dat die aanroeping, welke nooit geboden , maar-ge(Ild,
flechts als goed en nuttig veroorloofd is , wel niet regtftreeks als onnoodig ter zijde gefchoven , maar nogtans
alle bijgeloovig denkbeeld daarvan zooveel mogelijk geweerd wordt, en de verflandige hierdoor van zelf opgeleid kan worden tot de gedachte, dat hij aan den eenij
gen , waarachtigen en algenoegzamen God en Vader van
onzen Heer J E z u s C H R r S T u s, wiep hij in geest
en waarheid aanbidt , in alle zijne behoeften volkomen
genoeg heeft. Men vindt hier dan ook, gelijk in dit
geheele boek , geene gebeden , aan de Heiligen gerigt ,
maar , gelijk in de hierop volgende ftichtelijke overdenkin gen op de feestdagen der II. Maagd MA a z A, der
Apostelen , van alle Heiligen , of van eenen Heiligen in
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het bijzonder, alleen beden aan dien eenigen God en
Vader der menfchen opgedragen. Op dergelijke wijze
wordt , onder liet opfchrift: bij het gedachtenishouden

van alle geloovige overledenen, ook op het jaargetijde
eens overledenen , met oordeel des onderfcheids gehandeld en onderrigt gegeven ; waarbij over hetgene , dat
in dezen gebruikelijk is of toegelaten wordt, nog wel
eens iets te vragen .zou zijn , doch waarover Ree. zich
hier niet kan of liever niet wil uitlaten. De hierop vol
Gebeden , met overdenkingen gemengd, betreffen-gend
(erfelijkheid, onilerfelijkheid en vergelding; waarna alles
met eene algemeene voorbede voor de afgeiforvenen , die
in eenen zeer redelijken en Christelijken geest gefield is ,
niet eene dichterlijke navolging van liet Te Denm laudeamus, en eene korte bede besloten wordt.
Dit boek dus , dat zich ook door goeden ftijl, taal ,
vertaling en typographifche uitvoering aanbeveelt, komt
Ree. der uitgave allezins waardig voor. Niet alleen
Katholieken, maar ook Protestanten (*) zullen lie t met ge
(lichting kunnen lezen ; en ook op die pun--noeg
ten, waar de laatstgenoemden van den Schrijver, als
Katholiek , verfchillen , of zijne redenering te zwak mogten vinden , zullen zij zich nogtans , zoo zij onbevooroordeeld en welgezind zijn , met zijnen Christelijken en
liefderijken geest wel kunnen versenigen. Mogt dit boek
door vele Katholieken , in plaats van zoo vele ellendige,
geestelooze, duisternis en bijgeloof bevorderende gebedenboeken , met veel nut gebruikt worden ! Mogten er
vele zulke welonderwezene Katholieken door welonderwezene en welonderwijzende Geestelijken , ook in ons
Vaderland , gevormd worden !
(*) Redacteur hoopt , dat deze loffpraak geene oorzaak worde van mindere aanbeveling door de R. K. Geestelijkheid
!

.De Longtering kan genezen worden, of verklaring der
wijze, waarop Natuur en Kunst elkander behulp
zijn , om deze ziekte te genezen ; benevens aanbe--zam
veling ecncr nieuwe en eenvoudige geneeswijze , door
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M. D. F. L. S., Eeroen Gencesheer van het Gasthuis voor Bor'stziel:ten enz. te
Londen. Naar de Hoogduitfche vertaling uit het
Engelsch door Dr. C A R L F10 H N B A u nz , opper/len
Geneesraad in het H. S. Heiningen , door H. B. VAN
H OR S TO K, M. et Art. Obf. Dr. enz. te AmJlerdam. Met vier gekleurde Platen. Te Arnfïerdam ,
bij J. M. E. Meijer. 1836. In gr. 8vo. XXIII en
144 bi. f1 -80.
F. H. R A DI A D GE,

D

E LONGTERING KAN GENEZEN WORDEN. Welk
een welluidende titel ! Geen wonder , dat de aandacht
van liet publiek daardoor zoo zeer is getrokken geworden. In de nieuwspapieren is daartoe ook liet noodige
gedaan ! ... Een' vijand , die , naar men meent , federt
eenigen tijd, met meer dan gewone woede, het menfchelijk geflacht beflookt , niet gelukkig gevolg te kunnen afweren , dit moest leeken en artfen in beweging
brengen. Jammer evenwel , dat een arts zulk een' titel
gekozen heeft , van welken uien zich zoo gereedelijk tot
eene beurzen -fpeculatie kon bedienen en ook werkelijk
bediend heeft ! Wanneer men echter verder leest , wordt
de eerfte indruk van de helling: de Longtering kan
genezen worden, eenigzins getemperd door de omfchrijving : of verklaring der wijze , waarop Natuur en Kunst
elkander behulpzaam zin. Beter en voorzigtiger ware
er gefchreven : elkander behulpzaam KUNNEN zijn.
Het is toch altijd gewaagd, zoo heilig te fpreken omtrent de genezing van eene ziekte of kwaal, welke tot
dusverre zoo vele ílagtoffers maakt.
Niet weinige zijn intusfchen de pogingen, Heeds aangewen ci ter beteugeling en beftrijding van deze kwaal;
niet gering het aantal middelen, tot dit einde voorgeheld, aangewend en beproefd. De beste en meest ervarene artfen hebben reeds federt lang , door eigene ondervinding en die van anderen geleid , naar het groote
doel, genezing der Longtering, geftreefd. \Varen zij
eene enkele maal gelukkig , hoe vele malen hebben zij
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zich niet te leur gefield gezien ! Eene enkele overwinning , op dien Beduchten vijand behaald, had meestal
voor het algemeen niet die gunllige gevolgen , welke
men meende voor het vervolg te dezen van een of ander
aangewend bijzonder middel te mogen hopen. Welke
verwachtingen heeft onder anderen de rnededeeling eener
waarneming over de werking van de levertraan niet
opgewekt ! Ree. weet echter ftcllig, dat de waarnemer
dit geval niet heeft medegedeeld ,, om de levertraan als
een algemeen of fpecifiek middel tegen deze kwaal te
doen kennen , en dat hij lang geaarzeld heeft deze waar
wereldkundig te naken , uit de billijke vrees -nemi,g
dat zij aanleiding zoude kunnen geven tot eerre alge
dikwijls onbekookte, toepasfing, gelijk dit in--men,
derdaad reeds meermalen , ook aan Rec. , gebleken is.
Zoo ging het met meerdere middelen , die door bekwam e mannen alleen werden bekend gemaakt , om in gevallen , met hunne waarnemingen overeenflemmende
van nut te kunnen wezen. (*) Van de kwakzalverijen
in de nieuwspapieren (zoo als in der tijd met de Comma
enz.) fpreken wij niet.
Onder zoo vele teleurtellingen, moet het dus een
ftreelnd vooruitzigt voor vele lijders wezen , door eenen
arts , door eenen beroemden arts , Rerfien Geneesheer
v=an een Gasthuis voor Borstziekten , deze uitfpraak te
hooren doen, en zich dus als te hooren toeroepen: uwe
(*) :,enigen tijd geleden werden zelfs inwrijvingen met

fpek tegen de Longtering aangeprezen door s P 1 I, s r U R Y,
Lancet, 1835, Vol. 1. No. 13, „ de borst drie malen daags
met zoo veel fpek in te 'wrijven als de huid verzwelgen
kan." In apotheken , waar, behalve de geneesmiddelen , ook
reeds artikelen van weelde verkocht worden , zal men Inisfehien eerlang ook deze levensbehoefte hooren aankondigen ! — In het jaar 1833 zag ook cent Verhandeling ter ge.
nezing van de Tering liet licht Symbola ad ctsat;onem
Phthifeos emendandain , aucz. L. G. s AC x s. 1-her wordt het
hongerlijden als een belangrijk middel ter vertraging van de
Tering befchouwd.
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vreefeljke kwaal, waaronder zoo velen ook onder dc
beste en zorgvuldigf e behandeling bezwijken, kan weg
genomen worden. DE LONGTERING KAN GENEZEN
WORDEN ! Hoe gaarne zou niet elke arts zulk eene
uitfpraak helpen bevestigen , en op dezelve , door een
aantal ook hein gelukte genezingen , als 't ware het zegel ter bekrooning willen drukken! Maar een fmartelijk
en tevens bijkans wrevelig gevoel vervult den arts, die,
niet den aard dezer ziekte naauwkeurig bekend geworden , de innige overtuiging heeft verkregen , dat deze
weidfche titel, op het zachtst gefproken, tot nog toe
eens overdrijving is , en waarfchijnlijk ook wel blij
zal..
-ven
Den ongelukkigen, door deze kwaal bezocht, lacht
in de meeste gevallen eene blijde toekomst tegen , welke
hem, tot bijna op den laatalen oogenblik , de donkere
doodsvallei verbergt. Steeds parelt voor hem op den
bodem van den bitteren lijdenskelk eene dille hoop ot)
beterfchap en herilelling , die hem dikwijls in den dood
niet verlaat. Dit hell hp den lijder te willen-ítrijdnog
ontnemen, zonde niet menfchelijk zijn. Zulke lijders
echter allen , zonder onderfcheid , in het openbaar toe te
roepen : de Longtering kan genezen worden ! is onmenschkundig , fchadelijk zelfs , en in zekeren zin niet
geoorloofd. Het werkt nadeelig op lijders en op
artfen; het wekt de lijders tot onbillijke eifchen op ;
het brengt de artf n in verdenking , niet naar vermogen
en goeden wil werkzaam te zijn ; het werkt de kwak
verlevendigt eene hoop en be--zalverijndh;t
looft uitkomtlen , die nimmer in derzelver geneele uit
kunnen verwezenlijkt worden.
-geftrkhid
Dat de Longtering soiswiJt.EN kan genezen worden,
dit weet ieder arts CO ; doch daartoe zijn zulke magtfpreuken niet noodig.
Hoe kunnen , hoe moeten Natuur en Kunst elkander
() Dit wist reeds w ILL i s. Zie ook L'ez firche fair die
pr, Heitkunde von r KR D I N A N D H A H N, 1 H. 1835.
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behulpzaam wezen in de behandeling der Longtering,
tot derzelver genezing ? — die zulk een fpoor kan aan
verdient „ een dankoil=er van de wereld en van-wijzen,
de Geneeskunde in het bijzonder." (BI. VII.) De
1loogdrsitfche Vertaler befchouwt derhalve de mededeeling van Dr. R A M A »GE als waardig, om aan de zorg
beproeving der kunstbroeders te worden aan -vuldigfte
heeft zelf reeds begonnen eeni--bevoln.(BIX)ij
ge proeven te nemen , en deelt twee waarnemingen mede : noch de Gene , noch de andere pleit ter gun{Ie van
deze geneeswijze , vooral wat de uitfpraak van R AnI A D GE betreft : de Longtering kan genezen worden ,
welke wij , in fpijt van dien Vertaler, zeggen niet van
kwakzalverij ontbloot te zijn , zonder haar daarom nog
onder de verbeeldingsdroomerijen (bl. XI) te willen rangfchikken.
In Bene Voorrede van den Schrijver zelven verneemt
men eindelijk , hoe hij op dit onderwerp is gekomen.
De meeste merfchcn hebben een geliefkoosd voorwerp,
niet hetwelk zij in meerdere of mindere mate zijn ingenomen. De Tering of uittering trok alzoo de aandacht
van, en werd om hare belangrijkheid een geliefkoosd voor
voor den Schrijver. In liet weten -werpvanfoig
echter rondom hem eene zigtbarc-fchapelijkrst
(Hadden
dan L A r N NE c, A N DR AL
duisternis.
meer
anderen
alleen voor R AMA D G It
LOR R N ZE R en
geen licht op den kandelaar geplaatst ?) Door honger doel
gedreven, om namelijk het lijden zijner natuurgenooten
te verminderen , vond hij , tot loon , dat de genezing
eener ziekte mogelijk is , welke men tot dusverre voor
ongeneeslijk gehouden heeft , en dat het 'middel ter ge
niet be/laat in het een of ander pharmaceutisch-nezig
geheim, maar in eene eenvoudige titerktuigeli ke en
overal aan te wcndenc bewerking. (BI. 2.)
Dat de genezing der Tering mogelijk is , zal niemand
betwisten ; dat zij volflrekt ongeneeslijk is, daartegen
pleiten voorbeelden van meer dan ééne genezing ;
maar dat die mogelijkheid altijd gering, die geneesbaar,
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heid ook nu nog zeldzaam zal blijven, wordt tot dus
-verdohtgfcianDr.
R A MAD G E geenszins
wederlegd : het duistere is Rec. nog niet helder geworden, en , wanneer de kwakzalver?] met medelijden en
fchaamrood op louter op vooronderfellingen berustende
Terings- kuurmethoden kan terugzien, de kuurmethode van
Dr. R A MA D GE geeft tot nog toe zeer flaauwe hoop
op eene gelukkiger toekomst.

(Het vervolg en fot hierna.)

Gefcliiedenis des Vaderlands , door Mr. w. B IL D E RD IJ K; uitgegeven door Prof. H. W. T (J D E M A N.
Xde Deel. Te Imflerdam , bij P. Meijer Warnars.
In gr. 8vo. 360 Bl. f 3 - 45.

H et tiende Deel van

BIL D E RD IJ K'S Gefchiedenis is
het
íladhouderlijk
bewind van w I L L E M III,
gewijd aan
alzoo
van
Julij
1672
tot op 's Vorflen dood.
en loopt
(19 Maart 1702.) De eerfle 29 bladzijden behelzen het
treurig uiteinde der Gebroeders DE W IT T, 't welk
door B IL D E R DIJK wel in zijnen geest , maar echter
met eene gematigdheid van uitdrukkingen wordt voorgedragen, welke het voor zijne eigene eer te wenfchen ware , dat overal in dit werk werd aangetroffen. Hierop
volgt de karakterfchets van JA N D E WI T T. „ Men
„ moet" zegt hij (bl. 29) „ JAN D E WI T T wel
„ onderfcheiden van de bekrompenheid van verfland.
„ des Ruwaards. Hij bezat fchranderheid , maar het
„ ontbrak hem aan oordeel , en , voor alles , aan men„ fchenkennis , zoo noodig aan een Staatsman , en te„ ven's aan een opvoeding, die hem verheffen kon bo„ ven het gevaar van de fpot der vreemde lllinisters te
worden , gelijk hij was. Zijne werkzaamheid was on„ begrijpelijk. Bij zijn Raadpenfionariaat nam hij de
, geheele buitenlandfche correspondentie op zich, 't geen
hem ook in flaat helde om de geheele Republiek naar
B
IOErKBESCH. 1838. NO. 1.
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„ zijn hoofd te beheerfchen en in zulke gelegenheden
en tingelegenheden te wikkelen als zijne oogmerken
„ dienden." In eene noot wordt hier bijgevoegd: „ Om
„ 't welk te voorkomen , deze correspondentie na OLDENBARNEVELTS dood, van dat ampt afgefchei„ den was. Maar D E WI T T moest een tweede B A R„ NE VELT Zijn, en BARNE VELTS groot ontwerp
tot hand brengen ; zonder dat hij echter bij dien
„ Staatsman in doorzicht of eenige 't zij natuurlijke
't z ij verkregen bekwaamheden te noemen tinas." Het
komt ons voor , dat B I L D E RD IJ K hier zichzelf erg
tegenfpreekt. Want, ZOO O L D E N B A R N E V E L D ZOO
veel fchranderheid en doorzigt bezat , waarom dit dan ,
toen hij over hem" handelde , niet in hem erkend ? Maar
nu lezen wij integendeel, VIIde D. bi. 100: „ 0 L„ D E N BAR NE V E L T bezat eene vereeniging van lis„ tigheid en Rijf hoofdigheid, die voor verfland en kracht
„ van geest doorgingen." En VIIIfte D. bi. 63:
„ OLDEN B A R N E V E L T bleef volharden in zijn fys„ tema dat hij welgedaan had, en naar zijn onverJland
;, te oordeelen, geloof ik, dat hij ter goeder trouw zij„ ne oogmerken en middelen voor wettig hield." En
wat lezen wij nu in dit Deel, bl. 29 , 30: „ JA N
D E WI T T bezat fchranderheid; maar hij was in
„ doorzicht niet bij OLDENBARNEVELT te noemen."
Overigens wordt door B I L D E R D IJ K, even als bij
O.LDENBARNEVÉLD, ook bij JAN DE WITT, de
goede trouw erkend. Zoo .zegt hij, bl. 32: „ Dat DE
W I T T ter goeder trouw handelde, laat zijn familiebetrekking,, zijn opvoeding , zijne ingezogen vooroor„ deelen , en 't geheele fystema zijner denkbeelden , ons
„ toe te gelooven." Maar hier vragen wij, zoo DE
W I T T, gelijk B I L D E R D IJ K aanneemt, ter goeder
trouw was, waar blijven dan de fehrikbarende aantijginIL
in het IX'de D. ter gelegen
gen, welke BILDERDIJK
Acte van Seclufie tegen hem heeft inge--heidvan
bragt , en waarvan hij zelf op bl. 86 en 87 zulk een
krachtig Refumé geeft ? Die daar „ de drift van een
„ party kwaaddoeners die hun roof in veiligheid willen
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„ brengen," met „ goede trouw" weet overeen te brengen , hem gunnen wij zijne fcherpzinnigheid !
Bij hetgeen omtrent 1673-1676 ter zee voorviel, ifaat
D E R U Y TE R in de Gefchiedenis op den voorgrond ,
en wel zoodanig , dat het den partijdigflen Gefchiedfchrijver zelfs bijna niet mogelijk is, hem op den achtergrond
te plaatfen. Doch B IL D E R D K heeft gedaan, wat hij
kon , om hem zoo weinig mogelijk te doen uitkomen.
Op anderhalve bladzijde (bl. 49 en volg.) wordt de
Zeeoorlog van 1673 verhaald, waarin DE RUYTER
eerst op den 7 en 14 Junij bij Scheoneveld, en daarna
op den 21 Augustus bij Kijkduin, de vereenigde Engelfche en Franfche violen betreed en , zoo al niet ver
althans glorierijk afwees en naar hunne havens-íloeg,
deed terugkeeren. Te vergeefs zoekt men hier één .enkel woord ter eere van Nederlands grootften Vlootvoogd! -- Op dezelfde wijze worden op bl. 63 en 64
DE R U Y T E R'S laatfile Zeeflagen in 1675 en 1676 en
ook zijn heldendood voorgedragen. Van dezen laatf}en
ftrijd zegt hij alleen: „ De Franfchen onder D u
„ Q U E S NE leverden hem flag, en DE RUITER werd
in dit gevecht door een kogel getroffen, die hem
„ 't linker been verbrijzelde. De Franfehen werden
„ echter tot wijken gebragt, en vervolgd tot in den
avond, waarna men te Saragosfa (*) binnen liep.
Dit viel voor den 22 April en den 29 ílierf hij aan
zijn wonden , en zijn lijk naar het Vaderland gevoerd,
verkreeg de prachtigíle graftombe te Amflerdam, die
„ (behalven die van Prins W I I. LE ar D E N I) in ons
„ Vaderland bellaat." -- Dit is 't al ! Drooger Courantenberigt kon een vreemdeling er wel niet van leveren.
't Schijnt wel , dat B I L D E R D IJ K hem die zoo wel
eer niet gunde !
-verdinlat[
(*) Saragosfa. Eene fchrijf- of drukfout. BRANDT
zegt: Siragosfa, en ook WAG E N A A R, XIV. 394, te regt :
Siragosfa, oudtijds Siracufe. Deze drukfout verdient opgemerkt te worden, omdat men ligtelijk het min bekende Siragosfa op Sicilié met diet meer bekende Saragosfa in Spanje
zou kunnen verwarren.
B2
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`Vat nil w I L L E DI D E N III betreft; zijn bewind
hier te lande , de binnenlandfche onlusten , zijne troon beklimming van Engelatul , zijne oorlogen tegen L oD E WIJ K DEN XIV, dit alles wordt al zeer beknopt
voorgedragen ; gelijk dan ook dit geheele Deel flechts
uit 20/1 bladzijden tekst , en voor het overige uit Bij
Ophelderingen bef} aar. B ii. D E RD ij K is-voegfls'n
zeer hoog met wi L L E M D E N III ingenomen, en fielt
dus , naar zijne gewoonte , alles, cvac hem betreft, in
het voordeeligite daglicht." Wij kunnen hem , natuurlij
bij den overvloed van hoogstbelangrijke ge--kerwijz,
beurtenisfen, waardoor dit tijdvak zich onderfcheidt,
niet op den voet volgen , en bepalen ons dus tot de
mededeeling der karakterfchets van dien Vorst op bl.
203 en volg. „ Wij behoeven ," zegt hij , ,,, geen ka„ raktcrfchets van dezen voortreflijken Vorst te geven.
Zijn daden , ondernemingen, ontwerpen , de achting ,
't ontzag , en liet algemeen vertrouwen dat hij aan
geheel Europa wist 4n te boezemen , en op geen ge„ weld, op geen blinkende overwinningen, op geen om„ Itandigheden des geluks gegrond was , maar op innige
„ braafheid, rechtfchapenheid , fchranderheid, en doorzicht bij een onverwrikbare (landvastigheid, bewij„ zen, dat men hem als den grootuien Vorst van zijnen
„ leeftijd erkende en waardeerde. Zijn uiterlijk was niet
„ voorkomend noch innemend , zijn geftel zwak en naar
't ziekelijke trekkende , 't geen de gedurige oefening
van het paardrijden hein noodzakelijk maakte, en aan„ leiding gaf tot zijne gehechtheid aan de jagt. De
onderdrukking, van zijne vroegíle kindsheid af on„ dergaan , had een fomberheid over zijn gelaat ver„ fpreid, en leem vroegtijdig ftilzwijgend en ondoordring„ baar, en volstrekt meester van zijne houding en woorden gemaakt. Zijn aanleg van geest was niet te min
vurig , en zijne wijze van denken edel en groot. Van
„ zijn perfoonlijke dapperheid en bedaarde onverfchrok„ kenheid heeft hij niet slechts in het ílagveld , maar
„ in allerlei gelegenheden van levensgevaar veelvuldige
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, bewijzen gegeven. Zijn kunde in den oorlog heeft in alle
„ zijne veldtochten doorgeblonken, en niemand verffond ooit
„ beter, zich van een overwinnenden vijand te doen ontzien, en in een wanhopig oogenblik een glorierijke retraite
„ te doen , roemrijker dan een victorie. Zijn ilaatkunde
„ was diep, very' vooruitziende, en vrij van listen en ver„ fchalkingen, ten ware, een listigen vijand, in zijne eigen
„ ftrikken te vangen. Had hij den oorlog, nu aangevangen,
„ mogen ten einde brengen, Europa zou gelukkig geweest
zijn, en Frankrijk ware voor altijd in teugels gelegd ge
worden. In Engeland was men hem niet genegen, omdat-„
„ hij geen der Engelfche ondeugden had, zonder welke een
vreemdeling daar altijd vreemdeling blijft. Hij fprak zes
„ levende talen zeer goed en vaardig, en gaf in het leger
„ aan elk in ieders bijzondere taal bevelen, hetgeen Buizen_
„ den van verwarringen voorkwam, die anders in eene ge_
„ mengelde armée niet te vermijden zijn. Hij kende den
„ flaat van alle Hoven, en wist Ministers te doorgronden.
Hij was een oprecht Christen, vrij van bijgeloof, maar
gehecht aan de rechtzinnige leer en belijdenis. Zijne over„ tuiging van eene bijzondere Voorzienigheid en hetgeen aan
„ dit leerhuk vastkleeft, was onverwrikbaar en altijd even
„ levendig, en had een doorgaanden invloed op zijn gedrag.
„ Zijn leven was eene aaneenfchakeling van wor{ielingen met
„ kwaadaartigheid, erfhaat, dweepende Aristocratie, endolle
„ vrijheidszucht, die hem in Engeland even zoo wel in alles
„ den voet dwars zetteden , als bevorens hier te lande. Na
„ zijn dood leerden de Engelfchen hem hoogfchatten , de Ne„ derlanders hem fmaden. In Holland had hij eenige bekwa.
„ me Staatsdienaars gevormd, doch in Engeland vond hij er
„ geene flof toe."
Wij hebben deze plaats te liever in haar geheel overgenomen, wijl zij, uit het oogpunt van taal en Qiji befchouwd,
naar het ons voorkomt, uitfiekend fchoon mag genoemd
worden. Wij willen ook niets op de groote verdienfien van
WILLEM D E N III afdingen, die voorzeker, in den toen
L 0 DE Wij K D E N XIV , het bol -maligenworftjd
Europa geweest is. Niettemin houden wij ons-werkvan
overtuigd , dat elk onpartijdige deze afbeelding van w i LLEM DEN III voor hoogst eenzijdig zal honden, en als een
nieuw bewijs opleverende der gewone overdrijving van B 1 LD ER D Ij K, die zelden of nooit de hoofdperfonen zijner Ge„
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fchiedenis met bedaardheid beoordeelt , nooit een mengfel
van goed en kwaad in hen erkent, maar altijd, of aanbidt,
of vervloekt! Met de fpreuk: de waarheid ligt veeltijds in
het midden, had onze vurige Dichter, zoo 't fchijnt, niet
veel op. Met des te meer gerustheid durven wij onze Lezers aanraden, met deze karakterfchets van (of liever overdreven loffpraak op) WIL L E M DE N III te vergelijken hetgeen WAGENAAR (XVIIde D. bl. 108-118) van dezen
Vorst zegt, als waarin hij, met de hem eigene bedaarde
waarheidsliefde en onpartijdigheïd, het karakter van dezen
merkwaardigen Vorst op zoodanige wijze doet uitkomen, dat
deze plaats , ook naar het gevoelen van den doorkundigen
VAN WIJL', (Nalez. IIde D. bl. 312) eene der uitmuntende zijner Gefchiedenis is.
Het overige van dit Deel behaar (om van Nalezingen op
de vorige Deelen niet te gewagen) uit Ophelderingen en
Bijvoegfelen , zoo van B I L D E R D IJ x, als van den geleerden
Uitgever. De laatften vooral zijn rijk van inhoud , en zelfs
dáár, waar men niet met diens gevoelen inftemt, als belangrijke bijdragen tot de Literatuur der Gefchiedenis van dit
tijdvak te befehouwen.

Dagboek van een verblijf in de Sandwich - Eilanden , door
C. S. S TE W A R T, laatst 4merikaansch Zendeling op de
Sandwich- Eilanden. Naar den vierden Druk uit het Engelsch vertaald. In II Deelen. Te Rotterdam, bij Menfirig en van Westreenen. 1836. In gr. 8yo. XXII en 472
bi. f 5-20.
\'let hetzelfde genoegen, over het geheel, heeft Ree. dit
verhaal van S TE WAR T'S bijna driejarig verblijf op de Sandvich- Eilanden gelezen, als deszelfs later gedane Reis naar
de Zuidzee, waarvan hij verflag deed in dit Tijdfchrift voor
1835. No. V , bi. 212-214: denzelfden lof wegens de goede
hoedanigheden, zoo wel van den Schrijver, als van deszelfs
werk, zou hij hieraan moeten geven; tot dergelijke aanmerkingen of bedenkingen, waar hij in denk- en uitdrukkingswijze van den Schrijver verfchllt, zou hij ook hier floe vinden: doch hij kan over dit een en ander hier niet uitweiden,
en vindt het ook niet zeer noodig. Dewijl de aankondiging
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toevallig vertraagd is, zal het boek wel reeds lang zijne
lezers gevonden hebben; en dit verdient het ook in meer
dan één opzigt. Het verhaal , in hoofdílukken afgedeeld ,
loopt van den 19 Nov. 1822 tot in Oct. 1825, toen de
Schrijver, tot herflelling van de zeer wankelende gezondheid zijner Echtgenoote, verpligt was die landttreek te verlaten: het is medegedeeld volgens de orde van deszelfs dagboek, en tevens weder in de voor het overige weinig merkbare form van brieven aan eenen vriend: door het volgen
der dagorde, worden er wel eens dingen van minder aanbelang en vrij droog opgenomen; maar zij worden toch wederom door andere belangrijke bijzonderheden en befchrijvingen vergoed. — De vertaling laat zich even goed lezen,
als die van het vorige werk. De Vertaler heeft er, hoewel
ten hoogfle fpaarzaam, ettelijke aanteekeningen bijgevoegd,
die van zijne vetflandige opmerkzaamheid getuigen, en waar-.
mede Ree. zich wel vereenigen kan, ja die hein op fommige
plaatfen naar meer deden wenfchen. Er is toch ook hierbij
ruime Slof tot opmerken en nadenken, opdat, zoo men meent
door Zendelingen iets waarlijk goeds tot uitbreiding van het
Christendom te kunnen doen, men zich toch door geen' ui
verblinden en bedriegen, en bij de hoog--terlijknfcha
te , waarop de kennis van de Christelijke Godsdienst heden
ten dage flaac , vooral toezie, dat die Zendelingen redelijke
en welverlichte Christenen mogen zijn, opdat zij de Vol.
ken, aan welke zij het Evangelie gaan prediken, het eene
bijgeloof niet met het andere doen verwisfelen, door geene
verordeningen, die meer Joodsch dan Christelijk zijn, (zoo
als b. v. omtrent het vieren van den Zondag, hier altijd
Sabbat genoemd, en als zoodanig ftreng ingefcherpt) een
werktuigelijk Christendom bevorderen, en ondertusfchen andere dingen, die tegen de Christelijke zeden firijden, (zoo
als b. v. de veelwijverij) ongemerkt doorlaten; niet één
woord, opdat zij in den ernst zoo wel, als in de toegevend.
held, de uitertlen trachten te vermijden.
Wandelingen door Brusfel en een gedeelte van België, in 1836.
Reistafereelen, historifche Herinneringen en Volksoverleveringen. Door Mr. A. W. ENGELEN. Met Platen. Te
Groningen , bij W. van Boekeren. 1837. In gr. 8vo. 27Z
BI. f3-:
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A. W. ENGELEN

IJe Heer E N G EL EN is door verfchillende gefchriften hij
het publiek genoegzaam bekend, en ook als onderhoudende
reisbefchrijver heeft hij zich vroeger door zijn Reistochtjen
door Frankrijk gunftig onderfeheiden. Ook het boekdeel ,
hetwelk Ree. hier aankondigt, handhaaft dezen welverdienden roem. De Heer E N G E LE N had in het op(lellen van
deze Wandelingen klippen te vermijden , waarop hij ligtelijk
had kunnen flranden. Te befchrijven toch, wat aan een
groot gedeelte zijner lezers hoogstwaarfchijnlijk overbekend
was, en wat daarenboven in tallooze befchrijvingen is te
vinden, ware dwaasheid geweest. E N GELE N heeft oenen
uitweg gekozen, waardoor zijne TVandelingen eene eigenaars
dige aantrekkelijkheid hebben gekregen.
Hij wenschte de piaatfen nog eens te bezoeken, die hem
door den tiendaagfchen veldtogt merkwaardig waren geworden, en daartoe een voetreisje door dat gedeelte van België
te doen, waar hij met de compagnie Groninger Studenten
was geweest. Brusfel was het punt, waar hij als 't ware
zijn hoofdkwartier wilde opflaan. Hij begint zijnen togt van
Gorcum naar Breda, en vertrekt, na eenige dagen wachtens,
tot dat de noodige toef'emmingen uit België ontvangen waren, van daar naar Antwerpen; op welke reize, bij de vifttatie aan de Bclg lfche grenzen , V A N K A ai P E N'S Gedenkboek als een Itineraire en Belgique wordt ingefmokkeld ! Na
een kortftondig verblijf in Antwerpen, waar wij den wandelaar gaarne vergezellen bij zijn bezoek op de Citadel en in
de Kathedraalkerk, vervolgt hij., langs den nieuwen fpoorweg, zijnen togt naar Brusfel. Eenige volgende hoofdflukken zijn aan eene gedeeltelijke befchrijving van deze had
toegewijd , waarbij vooral historifche herinneringen van vroegeren en lateren tijd en volksoverleveringen van allerlei aard
de aandacht des lezers aangenaam bezig houden. Wij ver
reiziger vervolgens op zijn uitilapje van Brusfel-gezlnd
naar Antwerpen terug, en later op zijne voetreize andermaal
van uit Brusfel en thans naar die plaatfen van België, waar
hij gedurende den veldtogt met zijne kameraden was geweest, aan wie hij deze Wandelingen heeft opgedragen. Nog
eenige bijzonderheden aangaande Brusfel befluiten dit wel«
gefchreven en onderhoudend boek.
Zietdaar, lezers, in groote en algemeene trekken, wat
gij hier vinden kunt. Het zal u niet berouwen, wanneer
gij den wandelaar volgt. Hij verhaalt aangenaam, eenvoudig
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en ongekunfteld , levendig en zonder jagt te maken op aardigheden. De volksoverleveringen, die een groot gedeelte
van dit boek vullen, zijn, naar het oordeel van den Recen.
fent , ook het gelukkigst geflaagd. Zij zullen te meer behagen, omdat zij zich verbinden aan voorwerpen en perfonen ,
met wie vele lezers althans , gedurende onze vereeniging
met België, bekend zijn geworden; zij zijn meestal in den
regten legende- trant, en verkrijgen eene eigenaardige aantrekkelijkheid, omdat zij uit den mond van den regtgeloovigen
père J AQUES vloeijen. De invoering van dezen perfoon in
zijne verhalen is een gelukkig denkbeeld geweest. Natuur
Heer-befchrijvng mdetolrkvan
ENGE LEN te behooren : zij komen hier dan ook niet zeer talrijk voor; iets, hetgeen wij, bij de vele beflaande befchrij.
vingen van België, Hechts prijzen kunnen.
Terwijl wij dit boek dus met ruimte aanbevelen, moeten
wij den Heere L N G EL EN toch een paar aanmerkingen maken. Over het algemeen heeft hij, bij het verhalen der niet
altijd ftichtelijke legenden, overal de kieschheid bewaard;
daarom verwonderde ons de weinig kiefehe uitdrukking bl.
171. Voor iets dergelijks kan uren zich niet te zorgvuldig
wachten. Dat geldt ook met name van een paar toefpelingen op de H. Schrift, die, wij zijn des overtuigd, volllrekt
niet als profanie bedoeld worden, maar desniettemin ongepast zijn. Laten wij die oneerbiedige handelwijze aan onze
Fran/the buren over, bij wie men tegenwoordig fchier geen
boek in handen kan nemen, zonder door dergelijke dingen
geërgerd te worden. Ree. acht het niet noodig, hierover
verder uit te weiden, maar gelooft, dat een enkele wenk
den Schrijver voldoende zijn zal. Men kan met alles , wat
den Bijbel betreft, in onze dagen niet te voorzigtig zijn.
Het uitwendige van dit boek verdient allen lof. Twee
(Engel/chef) fiaalplaten zijn wezenlijke fieraden. Het vinde
een ruim debiet!

De Betrekking van den Staat tot de Godsdienst, volgens de
Grondwet; met eene Vooraffpraak aan Mr. G. G R 0E N
VAN PRINSTERER, door Mr. FRAN9OIS FRETS.
Tweede Druk. Te Rotterdam, bi M. Wijt en Zonen. 1837.
In gr. 8vo. 54 Bl. f: - 75.
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a al hetgene Rec. in zijn verflag van het link van den
Heer GROEN VAN PRINSTERER, de Maatregelen tegen
de 4lfgefcheidenen aan het Staatsregt getoetst, in dit Tijd
gezegd heeft, zal hij over-fehrit,No.XVbl6293
het voor hem liggende doelmatige tegenfchrift van den Heer
F RET s kort kunnen zijn. Hij verblijdt zich ,hieruit te zien,
dat de Schrijver in de hoofdzaak met heen overeenl emt,
maar de zaak in gefchil nog meer bepaald uit het oogpunt
van Staatsregt en Grondwet befchouwt, waartoe Ref. hem
zeer gaarne grootere bevoegdheid en bekwaamheid toekent,
dan zichzelven, en waardoor hij zich in zijn oordeel over
het gemelde gefchrift verlterkt vindt, te welken einde hij
dit tegenfchrift den Lezer gaarne wil aanbevelen. In eene
Vooraffpraak aan den Heer GROEN VAN PRINSTERER
geeft de IIeer F R ET S te kennen , waarom hij tegen hem als
tegenfchrijver optreedt. In een Woord aan den Lezer, bij
de 2de uitgave, verwijst hij, tot meerdere colledigheid, met
veel lof naar het werk van den Heer VAN A P P E L T E R E,
en naar het flukje , getiteld: Christelijke Opleiding op de lagere Scholen in ons Vaderland. (Zie ons Tijdfchrift als boven , bl. 639.) — In het lluk zelf heeft de Heer FRETS
zich bijzonder „ tot taak gefield, die bedenkelijke verwar
denkbeelden tegen te gaan," welke in dat van-„ringva
den Heer GROEN VAN PRINSTERER heerscht ,„ waar
willekeurig zaken van Godsdienst tot die van-„dormen
„ Staat, en zaken van Staat wederkeerig tot die van Gods„ dienst brengen , en dus alle rust en orde in de maatfchap,, pij zou kunnen vernietigen." (BI. 6.) Hierna toont hij
hoofdzakelijk aan, dat GROEN VAN PRINSTERER volgens een Staatsregt redeneert, dat niet meer bellaat, en door
den toeftand van ons herilelde Vaderland in 1813 metderdaad is af'gefichaft; en hij gaat vervolgens na, wat er in de
tegenwoordige Grondwet van 1815, vergeleken met die van
1814, ten opzigte van de betrekking van den Staat op de
Godsdienst bepaald is, en wat daaruit, zoo wel met opzigt
tot het beslaande Hervormde Kerkgenootfchap, als tot degenen, die zich daarvan afgefcheiden hebben, volgt: tusfchenbeiden neemt hij telkens aanmerking op de verkeerde redeneringen zijner partij, en tracht het onjuiste en ongegronde
daarvan aan te toonen, niet rondborfligheid en befcheidenheid de waarheid zeggende. — In eene breedere ontwikkeling van dit een en ander kan Ref. den Schrijver, zonder te
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groote uitvoerigheid, niet volgen; maar hij beveelt deszelfs
gefchrift ernflig het nadenken van allen aan, die waarheid
en regt, orde en vrede in de burgerlijke en kerkelijke maat
liefhebben; en hij fiemt met den wensch des Schrij--fchapij
vers in, (bl. 53) dat „ God ons Vaderland verder beware,"
en dat „ tegen de pogingen , om den Koning in Kerkgefchil„ len te wikkelen, waartegen de Grondwet Hoogstdenzelven
„ beveiligd heeft, zijne getrouwheid en regtvaardigheid hem,
„ onder Gods gunst, zullen blijven beveiligen."

Kerkelijke Rede ter gedachtenis van H M. F R E D E R I K A
LOUIZA WILIIEL1IINA, Koningin der Nederlanden,
overleden den 12 Oct. 1837. Uitgefproken den 29 Oct. 1837,
te 's Graven/lage, door I. J. DE R in 0 U T, Hofkapellaan
van Z. M. Derde Druk. 's Graven/lage, hij S. de Visfes'
en Zoon. 1837. In gr. 8vo. 27 BI. (*) f: - 40.
Gelijk het overlijden onzer hoogst achtingwaardige Koningin
algemeene deelneming in Nederland verwekt heeft, zoo kan
het ook niet anders dan algemeen aangenaam zijn , dat hetgene, hetwelk tot hare gedachtenis in de Hofflad en door den
Hofkapellaan van Z. M. gefproken is, ook alomme kan ge.
lezen worden; en dit zoo veel te meer, daar het gefehied
is door hem, die daartoe niet alleen ambtshalve verpiigt,
maar ook wegens zijne overbekende redenaarsbegaafdheid al.
lezins bevoegd en berekend was. — Keurig is de tekst gekozen, die tot grondslag der rede dient, Rom. II: 29b: „Wiens
lof niet is uit de menfchen , maar uit God ," en, hoezeér in
den eerhen optlag iets bevreemdends hebbende, nogtans zeer
doelmatig aangewend is voor eene Lof- en Lijkrede op eene
Vorltin van zoo ílille en befcheidene Christendeugd, als onze
ontflapene Koningin. Te regt legt dus DER M 0 U T (1) met
dit Ipostolifche woord deze getuigenis van haar leven af, en
verklaart, (2) dat deze (a) hare waardigfie gedachtenis is,
als toegewijd aan een leven , verdienfieljk b ij de menfchen ,
en waarop de hooge God het zegel zijner goedkeuring zet; en
(b) hare [c/loon/Fe nalatenfchap aan haar Huis en aan de Ne(*) Redacteur was van meening, dat een fpoediger verflag
van deze Rede, ten koste van de gewone orde van plaats,
den Lezer welgevalliger zijn zou , dan het omgekeerde.
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derlandfche Natie, achtergelaten aan onze liefde, onze navolging en onze hope. Ziedaar het eenvoudige en gepaste
plan dezer Rede, welker eerfte deel, tot meerdere concentrering en vermijding van herhalingen , misfchien in de eerfle
helft van het tweede had kunnen opgenomen worden. Even
eenvoudig is dit een en ander kort uitgewerkt ; in weinige
woorden heeft de Redenaar het voornaamfle en meest ter
zake dienende uitgedrukt ; en , met de gave der uitwendige
welfprekendheid van D E R NI OUT voorgedragen, zal het gewis eene goede uitwerking gedaan hebben. — Behoudens dit
alles, zij het Rec. vergund, met alle hoogachting voor den
verdienftelijken en rijkbegaafden Man, en met alle befcheidenheid , er eene opmerking bij te voegen , die evenwel mis
zijne te hoog gefpannene verwachting haren oorfprong-fchien
heeft. Bij alles, wat hier waar, goed en fchoon gezegd is,
mist hij nogtans over het geheel dat ftatig plegtige, dat verheven indruk makende, dat magtig treffende, dat hij anders
aan de beste (lukken van DER M OUT ZOO eigen vindt , en
vooral bij eene gelegenheid, als de gegevene, zoo eigenaardig zou verwacht hebben. Zoo komt hem ook de Inleiding
wel voor het onderwerp gepast voor, als genomen uit het
belangrijke van „ de voortduring onzer gedachtenis bij dege„ nen , met wie wij geleefd hebben ," en tevens , dat dit zoo
kunne gefchieden, dat het „ den toets van de zuivere Gods,, dienst kan doorftaan;" ook de manier, waarop dit hier
uitgedrukt wordt, zou hij voor elke andere Leerrede gepast
achten; maar als inleiding van deze Lijkrede fchijnt zij hem
te koel, te redenerend toe, en hij zou daarvoor iets meer
treffende en terf'tond aangrijpends gevuenscht hebben. Doch ,
gelijk het blijkbaar is , dat de Redenaar zich om goede redenen der kortheid bevlijtigd heeft, zoo is het zeer mogelijk,
dat hij, om den Koning en de Koninklijke Familie voor over
ftelping van aandoening te bewaren, zichzelven verftandig
ingebonden , en die hooge redenaarsvlugt niet genomen heeft,
waarvoor hij anders zoo uitmuntend berekend is ; en mogt
dit zoo geweest zijn, dan eerbiedigen wij gaarne deze wet
der noodzakelijkheid. — Ditzelfde zij dan ook toepasfelijk op
de beide doelmatige, maar niet bijzonder zich onderfcheidende gebeden, die, zoo wel als het opleidingswoord tot het
eerfle, en de bij die gelegenheid gezongene verzen, hierbij
gevoegd, en te, zamen gefchikt zijn, om de ganfche godsdienflige rouwplegtigheid voor te Hellen. — Gelijk de derde
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druk dezer Lijkrede van de algemeene belangflelling, zoo wel
in haar, als in haar voorwerp, getuigt, zoo blijve zij (trek ken tot een vereerend en nuttig gedenkteelten voor Haar,
welker voornaamíle lof niet was uit de menfchen, maar
uit God!

Gedichten van Mr. 11. A. S P A N D A W. III Deeltjes. Nieuwe
Uitgave. Te Groningen, hij J. Oomkens. 1837. In kl. 8vo.
ft - 50.
Het zonde dwaas en overtollig tevens zijn, deze nieuwe uit
Gedichten van eenen man als s P A ND A w te willen-gavedr
beoordeelen. Het oordeel der natie heeft zich te zijnen opzigte federt lang gunflig verklaard; en den beminden Dichter van zoo vele fchoone en algemeen bekende llukken
kunnen wij flechts geluk wenfchen met den bijval, dien zijne
werken hebben gevonden. Wij prijzen dan ook het denkbeeld, om alle zijne dichthukken, door hemzelven naauw.
keurig herzien, bij elkander uit te geven, en twijfelen er
niet aan , of zijne verzen , door zoetvloeijendheid , door zacht
gevoel, vaderlandsliefde en godsdienftigheid onderfcheiden ,
zullen, nu voor allen gemakkelijker te verkrijgen, in veler
handen komen, die ze nog niet bezaten. Hoe hoog onze
jonge Dichters ook, in hunne eigene oogen, boven de ouden
mogen ulaan, er is hier nog veel voor hen te leeren , onder
anderen ook dit, dat poëzij èn zoetvloeijendheid onaffcheide.
lijk van elkander zijn.
Drie deeltjes zijn uitgegeven. Wij gelooven , dat nog een
vierde moet volgen. Druk en letter zijn goed, maar toch
niet zeer bevallig, en de titel vooral is flechts fober uitgevallen. Dat had bij zulk een werk anders behooren te zijn, en
wij zijn het ook van den verdientlelijken Uitgever anders gewoon.
LMathilda en Struenfee , Treurfpel, door Mr. A. VAN HALM A E L, 3 R. Te Leeuwarden , bij G. T. N. Suringar. 1837.
In gr. 81'o. 81 BI. f 1- 40.

D

e val van MATHILDA, Gemalin vancuRisTrAANViI,
Koning van Denemarken, en van haren guníleling, den
Graaf VAN S T R U E N S E E, vooral door de Koningin -Weduwe 1 u L JA N A bewerkt , maakt den inhoud van dit Treurfpel
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nit. Het onderwerp is tragisch genoeg, om als zoodanig
dichterlijk behandeld te worden. De eenheid der niet zeer
ingewikkelde handeling is hier wèl bewaard ; de karakters
der drie hoofdperfonen komen genoegzaam uit, en houden
zich over 't geheel vrij wel ílaande : dat van JULI A N A is
door hare fnoode veinzerij zeer hatelijk en affchnwelijk , en
contrasteert hierdoor íterk met dat van M A T H I L D A. De
taal van M A T H I L D A, (bl. 53, 4) waar zij hoofdzakelijk
zegt, dat zij, als zij' S T RU EN SE E misfen moet, als een
dwingeland regeren zal , is , hoewel tragisch , misfchien
in haar, zoo als zij zich voor het overige vertoont, wat
al te f'erk. De daarop volgende evenwel van S T RUE Ns E E, ( bl. 50, 7) waar hij Zijne drift voor M A T H I L D A,
als fatalistisch onwederfiaanbaar, bepleiten wil, is nog fier
inderdaad afzigtig, zoodat het misfchien voorzigtiger-kern
ware geweest, dit zoo niet voor te fellen : MAT H IL DA ver
hier nog medelijden; voor S T R U E N S E H gaat dit groo.-dient
tendeels verloren. Waardiger is , over het geheel , zijne
taal, toen hij gevallen is, (bi. 74, 5) en godsdienfliger, dan
men uit het overige verwachten zou, zoodat de fcheldwoorden, waarmede dezelve eindigt, hiertegen eenigzins
zonderling en gemeen affieken. Waardig is ook de taal van
M A T H IL D A, (bl. 78) die hem vermaant, nog „ op den
rand van 't graf zijne valfche wijsbegeerte af te flaan, en
als Christen te fierven:' alleen zou men misfchien mogen
vragen, of het natuurlijk en waarfchijnlijk is, dat men in die
woelige oogenblikken van het laatfile tooneel , waarop men
gereed flaat beide weg te liepen, hun nog toelaat zoo veel
met elkander te fpreken. De zedelijke leering, door de Hofdame VAN EY B E N ten flotte uitgefproken, is naar het onderwerp niet ongepast aangebrágt, maar had wel wat krach
kunnen zijn. Bij kleine bijzonderheden willen wij-tiger
thans niet filflaan, en proeven aanvoeren zal niet noodig
zijn , daar des Schrijvers manier genoeg bekend is. Hier en
daar zou men de voortelling levendiger, den bouw der perioden minder Rijf, meer gemakkelijk en ongedwongen, de
verfificatie vloeijender kunnen wenfchen; offchoon het ftuk,
voor het overige, ook ten aanzien der poëzij, zijne ver
heeft, waardoor het zich aanbeveelt.
-dienl
-
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Czaar Peter de Groote , Hervormer van het Rusfifche Rijk.
Dichtmatige Levensfchets door A N D R 1 E S VAN H AS S EL A A R. Te Amferdam, bij de Wed. C. Kok, geb. van
Kolm. 1837. In gr. 8vo. 15 Bl. f: -20.

I

ndien goede keus van een onderwerp, dat voor dichterlijke
behandeling wèl gefchikt is, en goede wil, om hetzelve te
bezingen, genoeg zijn, om een goed dichtiluk te maken, dan
moge men vrij deze Levensfchets dichtmatig, noemen ; maar
indien prozaïfche rijmelarij, die zich hier en daar met eenige
dichterlijke woorden en fpreekwijzen bont opfchikt, en te.
gelijk telkens tegen maat en taal zondigt, nog verre af is
van een goed voortbrengfel der Dichtkunde te zijn, dan moet
men aan dit Rukje dien naam geheel ontzeggen. Men oor
Hechts uit de volgende staaltjes, die met verfcheidene-del
andere konden vermeerderd worden, en wij zullen er niets
behoeven bij te voegen.
Archangel was de ftad , waar deze (de haven) werd gelegen,
En toen kwam ook de lust der (den?) Rusfen in den zin,
Om uit den Zeemans-fland te halen rijk gewin.
De Zeemagt kon weldra zich wijd en zijd uitílrekken.
Dit deed noodzakelijk de zucht tot oorlog wekken;
Het Zweedfche en Turkfche Rijk werd beurtelings bellookt,
Waarbij uit 't Rus -kartouw het brandend fulfer rookt,
Ázof werd aan den Don vermeesterd , overwonnen!
En de eerste Rusfenvloot had hier haar eer begonnen,
Haar wimpels fladderdén voor 't Turkenrijkfche (!) ftrard,
En de achting werd geftaafd voor het herfchapen land ;
Deed Zwedens Raten fchrik (voor fchrikken) en op zijn
grondvest beven,
Waardoor aan 't Rusfisch Rijk het Finland werd gegeven.
't Gedempte eedgefpan der Strelitz (voor Strelitzen), dat
finds zucht, enz.
en elders:
Er, was een groot "gebrek aan goede ambachtsliên,
Ook hier deed onze Czaar zeer fpoedig in voorzien;
Daar door het magtig goud, en door befcherming geven,
Kon menig kunilenaar met winst in Rusland leven.
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en op ecne andere plaats
Door 't fchandelijk gebruik de vrouw als flaaf te geven,
Sloot men haar ook geheel uit het maatfchapp'lijk leven
Bij Bene vriendenkring was nimmer ook de vrouw.
Zij was flechts 's mans flavin vereenigd door den trouw,
De Czaar in Nederland aan ht gezellig leven
Gewoon, moest ook aan dit een ardere wending geven,
En tegen 's lands gebruik geheellijic onverwacht,
Werden de vrouwen ook aan zijnen disch gebragt,
Deed ze in de zamenkomst der mannen ook verfchijnen,
En 't Oosterfche gezag des Echtgenoots verdwijnen.

Stanzaas b ij het Graf der Moeder van het Vaderland. Door
G, A. C. W. MARQUIS DE THOUARS. Te Hoorn, bij
de Gebr. Vermande. 1837. In gr. 8vo, 34 BI. f : - 30.

li et was te verwachten , dat de dood van onze geëerbiedigde Koningin eerre menigte lijkdichten zou te voorfchijn
roepen ; en dat de Hartnis D E T x 0 U A R s niet zwijgen
zou, liet zich van 's mans ijver voor het Koninklijke Muis,
en van zijne bereidvaardigheid, om hij elke gelegenheid te
dichten en te doen drukken , gereedelijk voorfpellen, Wel
zijn deze Stanzaas ongetwijfeld; onzamenhangend-gemnd
evenzeer , en niet minder rijk aan veelvuldige herhalingen.
hier en daar vindt men goede regels en goede gedachten;
zoo deed ons de aanhef iets goeds vermoeden: maar nog
meer is onverf aanbaar, klanken en beelden , waaraan men
moeijelijk een' zin kan hechten , of die , om hunne befpotteIijkheid, ons , zeer tegen de bedoeling des Dichters, een'
glimlach afperfen. Wie heeft er b. v. ooit neer gehoord
van de Noordiar van haar zegenzivangre lippen , die licht
very fpreidt op 't krankgebeukte (chip ? Of wat beteekent het,
als van 's Konings echt wordt gezegd:
Het paradijs des huitI ks werd betreên ,
111aar wet geen lucht - , geen wulp/he Ioonfche fprongen;
Neen, op de maat van hen , die 't bruidslied zongen
Lor, n 't zalig cheer, wegf nettende in gebecn !
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Rec. hoopt, voor de eer onzer Poêzij, dat er betere lijk dichten op de overledene Vorftin het licht mogen zien ,
dan dit.

Godsdienflige Harptokkelingen. 'á Hoogduitsch van AG N E S
FRANZ vrij gevolgd, door A. VAN DER HOOP, JUN.
Te Rotterdam, b ij W. Mesfchert. 1837. In gr. 8vo. X en
55 Bl. f: - 90.
Het aantal van godsdienftige liederen is in onze taal niet
zoo groot, of *van harte heeten wij elke goede bijdrage in
dit vak, hetzij dan oorfpronkelijk of vertaald, welkom. En
dit kleine bundeltje verdient in vele opzigten dat vriendelijke welkom. Het zijn voor het meerendeel eenvoudige en
hartelijk gemeende Rukjes, vol van godsdienfllg gevoel,
meestal vrij van dien mystieken toon, dien men in dergelijke
voortbrengfels , vooral uit Duitschland, niet zelden aantreft.
Enkele plaatfen zullen waarfchijnlijk ook hier bij ons niet
door allen zoo worden beaamd; maar toch ook flechts enkele malen zal men hier begrippen vinden, waarmede men
zich niet gaarne vereenigt. De Heer V A N DER H o o P deed
dus wèl met de vertaling; en, fpreekt hier geen verheven
poëzij , de eenvoudige toon doet het godsdienftige harte
wèl. Vele flukjes zijn ook door hem, wien niemand dichtgaven zal ontzeggen , regt zoetvloeijend en lief vertaald. In
eenige misfen wij die zoetvloeijendheid, met name in de eeroen.
Zoo komt Rec. het metrum van het Morgenlied niet zeer
gelukkig gekozen voor. In dergelifke Rukjes vooral zou hij
altijd zeer gemakkelijke en vloeijende voetmaten verkiezen ,
waardoor de woorden zich als van zelve in het geheugen
des, godvruchtigen lezers prenten. Daarom zou hij meenen,
dat ook rijmklanken, als deze:
Waak op, mijn hart! Doorgrond u
Nog eens, eer de avondflond u
Het oog door flaap bezwaart.
zooveel mogelijk moeten worden vermeden. Wij achten het
onnoodig, door vele proeven ons gunflig oordeel over dit
boekje te Raven. Een paar coupletten , onverfchillig opgefagen, mogen den toon en trant van vele dezer flukjes eenigzins doen kennen; zij zijn genomen uit Troost in Lijden:
BOEKBESCH. 1838. NO. I.
e
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Sla liet oog naar boven,
Drukt de fmart u neer;
Wat I menfchen rooven ,
Geeft u 't í}i1 gelooven
Duizendvoudig weer.
Schoon vaak aan de booroen
Spade bloefem tiert;
Eenmaal toch, o vroomen ,
Zal de lente komen,
Die het woud verfiert.
Zoo wekt God in 't harte,
Dat, op Hem gericht,
Aardfche ramp en fmarte
Zonder morren tartte,
Uit het duister, licht.
Eenen voorzang aan zijn zoontje zendt de I-Ieer V A N DER
n o o P dit bundeltje vooraf. Hetzelve ftichte veel nut!
S T E R N E S Sentirnenteele Reis door Frankrijk en Italie. Op

nieuw uit het Engelsch vertaald door ....... Te 2mfterdam , bij Nayler en Co. 1837. In kl. 8vo. VIII en 187
Bl. f 1-50.
Ieder weet, dat geheel Europa reeds In de vorige Eeuw aan
den eerfien rang onder de fchertfende , gelijk aan
C L A U DI U S onder de ernJtige luimige Schrijvers heeft toegekend. Wij verftaan daardoor niet, dat S TER N E altijd
fchertfend , zoo min als dat CL A U DI U S gedurig ernflig
zij; — dit zou een grof misverfiand zijn: want het is aan
den luimigen fchrijftrant eigen, (en daarom wordt. hij zoo
dikwerf misverttaan en is zoo moeijelijk) dat hij den lezer zoo
wel tranen uit de oogen perfen, als hartelijk moet kunnen
doen lagchen. En dat STER NE beide vermogt, is onbetwistbaar. Wij fpreken flechts van den heerfchenden geest
zijner werken; en dan zal men toch zekerlijk Tristram
Shandy en de fentimentele Reis over 't geheel meer cot fcherts,
en zelfs tot dartelheid , zien overhellen , dan den Wandsbecker
Bode, die van het laatfte geheel vrij en rein is. Doch
hoe dit zij , beide eerstgenoemde voortbrengfels werden onS T ER N E
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der de klasfieke boeken der Europifche letterkunde gerekend
en in alle talen overgezet. Ook in de onze? Tristram
Shandy niet. Nu, dat was misfchien een geluk; want
hoe zou er dat toen uitgezien hebben! De fentianentele Reis
wel; maar o, hoe viel dat af bij het Esagelsch! — Men
moet weten, dat in de tweede helft, even over het midden der achttiende Eeuw er eene vertaalfchool was, die de
Engel/the werken van fmaak op de jammerlijkile wijze in
het Nederlandsch overbragt. Daaraan hebben wij overzet
te danken van H U M E'S History of England, van-tinge
F I E L D I N G'S en R I C H A R D S O N'S meesterwerken, van
GO L D S MIT H'S Vicar of Wakefield, die onze Natie werkelijk fchande aandeden. Om flechts een of twee voorbeelden te geven: mechanical werd in HUME altijd door
tuigwerkeljfk vertaald, en Lovelace, de verfoeijelijke, kwam
er altijd voor onder den naam van den guit (*). Nu neme
men het hedendaagfche en waarfchijnlijk ook toenmalige denkbeeld , waarin guit voorkomt , en vergelijke dat met de diepe, overlegde, beredeneerde boosheid des verleiders! Wij
zouden meer en oneindig belangrijker voorbeelden kunnen
bijbrengen; doch waarom zoo lang bij het (echte vertoefd,
wanneer hee goede voor ons ligt? Slechts met een woord
gewaagden wij van het eerfte, om de noodzakelijkheid eener
nieuwe vertaling van s TER NE te doen opmerken. Want ook
S TE RN E, de losheid, de ongedwongenheid zelve, moest in het
harnas dier ilijve , loodzware vertalingen worden geperst, wier
fabrikeurs , in weerwil van V A N E F F EN'S voorbeeld , nog
geen denkbeeld hadden van een' bevalliger en • vooral niet
van een' luimigen ftijl. Het werd dus tijd, hoog tijd , dat
wij van dit kleine, maar door de algemeene flem der befchaafde wereld zoo hoog gehelde voortbrengfel eene betere
overzetting bekwamen. En wij zien die hier voor ons. De
Vertaler heeft de verbazend moeijelijke taak vervuld (gelijk
ons door vergelijking met het oorfpronkelijke gebleken is)
(*) Wij weten wel, dat de Vertaler van de Clarisfe en den
Grandifon de geleerde s TI N S T R A is. Maar, men kan een
voortreffelijk Predikant en zelfs Profesfor, en toch geen
goede Vertaler van Romans zijn. In onzen tijd is men
aan het laatfte minder blootgefleld , zoo ten minfle- geruchten
omtrent de overzetters der Verloofden en van deze fentimentele Reis waarheid fpreken.
C2
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van meestal bijkans woordeljke getrouwheid met losheid van
JI ijl en eene echt Hollandfche kleur te verbinden, die .ons niet
doet gevoelen, dat wij eene vertaling lezen. Hij heeft zich
daartoe natuurlijk zekere vrijheden moeten veroorloven, die
door onze overdeftige en kieschkeurige taalkenners en taal
zullen worden op.-wetgvrsmifchnodue
gemerkt; het gebruik namelijk, in ruimen overvloed zelfs,
van vreemde woorden, en hier en daar ook van eene uit
zou gewraakt-druking,ehofatljkgzecpn
worden, (zoo als eene enkele maal in wat donder voor the
deuce) en over 't geheel kan deze overzettting als een Model
worden aangehaald. Onze lezers zullen dit mogelijk niet op
ons woord gelooven, en wij zijn dus verpligt daarvan eene
enkele proeve te leveren; eene enkele, en wel eerre korte,
omdat wij hier noodzakelijk den Engelfchen tekst tervergelijking bij moeten plaatfen. Wel nu, het zij dan het Fragment
over Abdera, hetwelk tevens zoo wèl de verliefde geaardheid van s T E R NE kenfchetst.
,

Fragment.
The town of Abdera, notwithJlanding Democritus lived there,
trying all the powers of irony and laughter to reclaim it,
was the vilest, and most profligate town in all Thracia. What
for, poifons, confpiracies and asfasfanations, libels, pasquinades
and tumults; there was no going there by day, — 't was
worfe by night.
Now, when things were at the worst, it came to pats, that
the Andromeda of Euripides being reprefented at Abdera, the
whole orchestra was delighted with it: but of all the pas/ages
which delighted them , nothing operated more upon their imaginations, than, the tender flrokes of nature, which the poet
had wrought up in that pathetic fpeech of Perfeus: 0 Cupid!
prince of Gods and men! Every man almost [poke pure
jambics the next day and talked of nothing but Perfeus pathetic
addrefs: 0 Cupid! prince of Gods and men! in every Járeet
of Abdera, in every houfe — 0 Cupid! Cupid! -- In every
mouth , like the natural notes of fame [weet melody which drops
from it, whether it will or no — nothing but: Cupid!'
Cupid! prince of Gods and men! The fire caught -- and the
whole city, like the heart of one man, opened it/elf love. No
pharmacopolist could fell one grain of hellebore — not a Jingle
iarmourer had a heart to forge one inflrument of death — Friend.
fA
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fhip and Virtue met together and kisfed each other in the
ftfeet — the golden age returned, and hung over the town
of Abdera — every Abderite took his oaten pipe, and every
Abderitish 'woman left her purple web , and chastely fat her
down and listened to the fong.
'T was only in the power, Pays the Fragment, of the God,
whofe empire extendeth from heaven to earth, and even to the
depths of the fea , to have done this.
„ Een Fragment.
„ De stad Abdera was, in weerwil van de krachtige ironie
en fcherts van Democritus , die deze find bewoonde , en zijne
medeburgers poogde te genezen, de verachtelijkfte en ligtzinnigite ítad van gansch Thracie. Tegen vergiftigingen ,
zamenzweringen en moorden, fchotfchriften, hekeldichten
en oploopen was men over dag niet veilig — bij nacht was
het nog erger.
„Nu gebeurde het, dat, toen de zaken op het ergst waren,
de Andromeda van Euripides gefpeeld werd, tot groot genoegen der ganfche orchestra ; maar van al de tirades, die
hen verrukt hadden, had niets zoo zeer op hunne verbeelding gewerkt als de aandoenlijke uitroep der natuur , dien de
dichter in de hoog opgewonden rede van Perfeus ingeweven
had: 0 Cupido, heer der Goden en der mes: fchen Bijna
iedereen (prak den volgenden dag in zuivere jamben en had
niets in den mond dan het aandoenlijk gebed van Perfeus
0 Cupido, heer der Goden en der menfchen — op alle firaten
van Abdera — in ieder huis — 0 Cupido, Cupido! op alle
tongen, even als de natuurlijke toonen van de eene of andere liefelijke melodie, die onwillekeurig voortvloeit — niets
anders dan Cupido, Cupido, heer der Goden en der menfchen !
Het vuur kreeg voedfel, en de ganfche itad, als het hart
van één man, opende zich voor de liefde. Geen apotheker
kon een enkel grein helleborum verkoopen — geen zwaard.
veger had moed om een moordtuig te fineden — vriendfchap
en deugd gaven elkander de hand en kusten zich op praat —
de gouden eeuw keerde terug en zweefde over de ítad Ab
ieder Abderiet nam zijne rieten fluit en iedere Ab -dera—
verliet haar purperen weeftel en zette zich kuisch-deritn
ter neder om naar het lied te luisteren.
„ De God, zegt het fragment, wiens rijk zich van den he.
!
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mel tot aan de aarde en zelfs tot in de diepte der zee uit.
Itrekt , was alleen in faal om zoo iets te bewerken."
Dat is vertalen, niet flaafsch letterlijk, en dus doodel9jk
voor alle kracht en fijnheid van vernuft, maar toch zoo woordelijk , als eene goede vertaling het flechts immer toelaat.
Hoe goed — fchoon niet met hetzelfde werkwoord — is
niet reclaim door genezen uitgedrukt! Het woord pasfages
wordt door het, wel is waar uitheemfche, woord tirades,
dat echter hier nadrukkelijker is dan plaat/en, wedergegeven. Strokes of nature komt ons zelfs in het Engelsch niet
zoo juist voor de uitgedrukte zaak voor, als: uitroep der
natuur. Daarentegen zouden wij, onder verbetering, voor:
the fire caught, liever zetten: de vonk vatte vlam, dan:
het vuur kreeg voed/el. Zweefde, voor hung, is mede eene
hoogst gelukkige uitdrukking. En wij hebbbn hier toch
Hechts, zonder te zoeken, op goed geluk af eene plaats
uit vele genomen. Men kan dus zeggen, dat de vertaling
van ST ER N E's fentimentele Reis volkomen gelukt is. Zelfs
heeft de Vertaler hier en daar den tekst verbeterd. B. v.
bl. 23: „ Ik Rond op het punt van te vragen (had dezelfde
„ bon ton van den omgang het veroorloofd, als in de dagen
van Nehemia) Wat deert u ? en waarom is uw aangezigte
„ treurig ?" Men vindt bij 8 TE R NE, voor Nehemia, in
the days of Esdras; doch de Predikant vergist zich , en de
leek (want alles zou ons bedriegen, indien de Vertaler een
Geestelijke was) zet daarvoor te regt Nehemia; want het
is eene vraag des Konings van Perzië aan dezen zijnen vertrouwden fchenker en hoveling.
Het zal echter ook , eensdeels om te bewijzen, dat wij dit
boekje, als een belangrijk voortbrengfel in onze, aan goede
prozawerken niet overrijke, Letterkunde, met aandacht gelezen hebben , anderdeels om onze onzijdigheid te doen blijken, niet onnut en, zoo wij vermoeden, den kundigen
Vertaler zelv' niet onaangenaam zijn, dat wij eenige aanmerkingen, door ons onder het lezen gemaakt, niet terughor
betreft de Fran/the woorden. Het is waar,-den.D
en wij hebben zulks gereedelijk toegefi•emd, dat het pedante rie en overdreven purismus zou Zijn in een boekje van dezen aard, alle of zelfs de meeste Fran/die uitdrukkingen in
deftig Hollandsch, op het voetfpoor van H O O F T, te willen
wedergeven ; maar men kan toch ook tot het andere uiteriie
,
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overílaan , en dit, vreezen wij , is bier en daar gefchied.
Waarom moet bidet, dat eenvoudig postpaard beteekent, dien
Franfchen naam behouden ? Wij zien daarvoor ook geene
reden bij S T E R N E. De loglicismus : flle de chambre (chambermaid) wordt zelfs getrouwelijk overgenomen, waar men
toch zeer gevoegelijk met ons kamenier of kameniertje had
kunnen volflaan. Zelfs waar het Fransch fpreken onwaar
-fchijnlks,(b.vealnfprkdes
Engelfchen'
Schrijvers , die dan toch wel in de moedertaal zal gehouden
zijn) lezen wij getrouwelijk, even als in het origineels le
Diable l'emportel (BI. 67.) Doch wij willen hierop niet
verder aandringen, daar het zeer mogelijk eene zucht tot
gemoedelijke en naauwgezette getrouwheid is , waar het zon
moedertaal kon gefchieden. Ook is het waar,-derfcha
dat, wie s T ER N E wil lezen , Fransch dient te kennen.
Maar wij hebben nog enkele kleine onnaauwkeurigheden
gevonden. Het komt ons voor, dat benefit of the Clergy,
(zie de Noot op bi. 12) te regt door voorregt der Geestelijkheid
vertaald, geenszins, gelijk die Noot fchijnt aan te duiden,
op he volgende delinquents alleen flaat, maar (gelijk de koppelwoorden either — or te kennen geven) ook op het daarna
volgende young gentlemen , jonge lieden van aanzien , die
door de Engel/the Hoogefcholen , welke geheel onder beheer
der Geestelijkheid van de heerfchende kerk (laan, met Gouverneurs (tutors) worden verzorgd, fomtijds nietige wezens, maar
door den in Engeland niet minder dan in Holland alvermogenden kruiwagen voortgeholpen , en die hunne pupillen wei
eens tot martelaars kunnen maken. — Van de Désobligeante
(zeker rijtuig) wordt in de vertaling gezegd (bi. 17), dat het
tweemaal op den berg Cenis in hukken gevallen was. Er Ilaat in
het Engelsch : that it had been twice taken to pieces on Mount
Cenis. Men kan dien berg niet geheel met rijtuig overlie.
ken; aan de eene zijde moet hetzelve uit elkander genomen,
en op de andere weder ineengezet worden; de reizigers,
zelfs vrouwen, moeten muilezels bezigen: zoo was het ten
minne zekerlijk nog ten tijde van s TE RN E. Het is dus uit eengenomen. — BI. 33. Een Fransch Kapitein vertelt, dat
Brusfel vol noblesfe was, toen de Fran/chen verdreven werden. Aan zulk een noodlottig tijdfiip zal wel niemand minder herinneren , dan een Franschman. Er (laat in het Engelsch: when the Imperialists were driven out by the French.

1!O

S T E R N E'S SENTIMENTELE REIS.

Dit was in den winter van 1746, toen bijna een geheel Hal
landsch leger, hetwelk die voor ons altijd noodlottige (lad
voor Oostenrijk moest helpen verdedigen, werd gevangen genomen door den Maarfchalk van Sak/en. Wij denken, dat
hier door eene drukfout iets is uitgevallen , als : ( Oostenrijkers door) de Fran/chen. — Op bl. 57 (laat Franconie, een
bij ons ongebruikelijk woord, voor Frankenland, een der
vroegere tien kreitfen des Duit/chen Rijks. — In weerwil dezer
weinige vlekjes, wenschten wij wel van dezelfde hand vertalingen van meer andere luimige Schrijvers te bezitten. Mogt
hij eens aan een der goede werken van J E A N P A v L denken!
Voorts is de Vertaler gansch niet mild geweest met zijne
aanteekeningen , die hier en daar ter opheldering niet overtollig zouden geweest zijn; maar hij heeft aan den anderen
kant eenige weinige Noten gegeven , die voor het Publiek
zoo duister als raadfels zijn. B. v. b1. 55: „ Doublets be„ teekent gelijke oogen op de dobbeljleenen , ook een vest, een
„ Broek, enz. Dobbelfteenen nu worden op de tafel gefine„ ten, en een broek, in een enkel geval, des nachts uit het
„ venfter. De vraag blijft flechts, wie diable roept, hij die
„ den broek uit bet venfler gooit, of de andere, die zijn
„ broek achterna loopen moet — denkelijk beide." — BI.
16 , Noot op het gezegde van S TE R N E, dat er geen land
bettaat, waar de kunflen beter aangemoedigd worden dan in
Engeland: „ Gelukkig voor STERNE in zijnen tijd! De
„ tegenwoordige Engelfchen zullen hier iets op afdingen en
„ dan zal een Mijnheer uit Utrecht voor de opinie van s T E R„ N E in de bres fpringen: warm, als of hij een Engelsch„ man was."
De Voorrede is echt luimig. De ftreepjes van s TE R N E
(een wanfmaak, waarvoor geene verfchooning is) worden
aardig geperjfeerd. De Overzetter hoopt niet, dat er een
fireep door zijne kopij zal loopes. Alles toont ons in hem
een' man van geest, vernuft , en die de luim verflaat.
Wij fpreken natuurlijk alleen van de vertaling, zonder de
zedelijke ffrekking van eenige plaatfen des origineels te beoordeelen. Trouwens , dit ware ook noodeloos , daar het
boekje in geheel Europa bekend is. (*)
(*) Nadat deze Recente reeds afgedrukt was , heeft zich,
als Vertaler, de Profesfor en Bibliothecaris GE E t., van Leyden, doen kennen. Redact.
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De Scherpregter van Bern , of het Feest van den Wijnoogst.
Uit het Engelsch van J. F. COOPER, door STEENBERGEN VAN GOOR. II Deelen. Te Amflerdate , bij C. L.
Schleijer. 1836. In gr. 8vo. 656 B1. f 6 - 60.
Voorberigten en inleidingen te lezen , valt zelden in den
algemeenen fmaak, en toch is het dikwerf nuttig, vooral bij
werken , uit eene vreemde taal overgebragt. De Vertaler
doet ons de gebreken van het boek kennen, juist door ze te
willen verdedigen , en de Schrijver wijst het Randpunt aan ,
waarop hij de lezers wil ftellen, en ontvouwt het oogmerk
van zijnen arbeid. Bij de beperkte ruimte, ons, bij de overgroote menigte van nieuwuitkomende romans , vergund , verzoeken wij den befcheiden lezer, voorberigt en inleiding hier
niet over te flaan, en dus zelf de moeite der recenfie van
dit produkt uit de pen van c o o P E R te willen op zich nemen. 's Mans fchrijfwijze is bekend, en de naam van den
Vertaler waarborgt voor eene goede overbrenging. Het beloop van den roman op te geven, zou de verrasfing bena.
deelen, die in deze foort van verhalen het 'piquante uitmaakt; gelijk ook hier, tot aan het einde toe, de belang
gaande en de verwachting gefpannen wordt gehouden.-fteling
Voor verflandigen is het werk meer dan roman, geeft dikwerf
flof tot nadenken, en niemand, denken wij, al is hij het ook
in verfchillende opzigten met den Schrijver niet eens , zal
het werk onvoldaan ter zijde leggen. Dit zij ter aanprijzing
genoeg!

Albrecht Beyling en zone Tijdgenooten. Oorfpronkeljk historisAh - romantisch Tafereel uit de Iloekfche en Kabeljaauwfche Twisten. Door 11. C. D R E S SE L H U Y S. Ijle Deel.
Te 4mfierdam, bij G. Portielje. 1837. In gr. 8vo. 265
Bl. f 2.80.
Sedert de historifche Romans in den (maak zijn gekomen,
beijveren zich onze vaderlandfche Schrijvers, om nu eens het
eene, dan weder het andere gedeelte der gefchiedenisfen van
hunnen geboortegrond in een romantisch gewaad te kleeden,
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en Hagen zij daarin nu eens beter, dan eens minder goed,
naar dat hun bekwaamheid en fmaak in meerdere of mindere
mate gefchonken zijn. Ware de Schrijver van dit werk nog
in leven, dan zouden wij er ons toe kunnen zetten, om zijnen letterarbeid te beoordeelen ; maar waartoe zou het nu
baten? de man is dood, en, zoo als wij bij eene vorige
aankondiging van een zijner werken te kennen gaven, zal
het zijnen vrienden zeker genoegen doen, iets uit zijne na
te ontvangen. Zij zullen zich ook niet beklagen,-latenfchp
dat men hun iets onwaardigs levert. Bijzondere inzigten of
nieuwe oogpunten in de gefchiedenis, de zeden en gewoon_
ten van dien tijd vol beroering, partijwoede en wreedheid,
zal men er wel niet in vinden; maar het verbaal laat zich,
zonder veel infpanning, geleidelijk lezen; het wekt de belangflelling om het vervolg te leeren kennen, zonder juist
daarnaar met geestdrift te doen verlangen; de vinding is niet
onaardig; maar gang, gloed en warmte, werking van verhevene hartstogten te fchilderen, viel niet onder het bereik
van den jeugdigen Schrijver, die zich echter door oefening
had kunnen volmaken, ware hem daartoe langer leven vergund geworden. De hoofdperfoon wordt vooronder"fleld van
adellijke geboorte te zijn, opgevoed door den Heer van
Haamiede, een Kabeljaauwsch Edelman, die zijnen zoon om
Hoekschgezindheid onterft, Beyling als erfgenaam benoemt
en aan zijne eenige dochter verlooft; terwijl die zoon, Flo.
ris van Kijfhoek, zoo wel om zijn eigen belang als in dat
van vrouw Jacoba van Beijeren, den vader in zijn flot belegert , dat ingenomen, in brand gelloken en verwoest wordt,
en de dochter met hare Gouvernante in handen van den
woesten en gewetenloozen van Kijfhoek geraken. Tot zoo
verre brengt ons het verhaal in dit eerfle deel, waarvan het
tweede weldra verfchijnen zal. Op de zee der Romans kan
deze ook medevaren, en, zoo wij er al niet veel treffends
in ontmoeten, kunnen wij verzekeren, dat er niets fchade.
lijks in te vinden is; hetgeen, in den tegenwoordigen tijd,
wel als eene verdienfte, al is ze dan ook ontkennend, mag gerekend worden.
Onderhoud in het hoekje van den haard, in ern/iige en lui
Verhalen. Naar het Engelse/t. Te 1lmflerdam , bij-inge
H. Frijlink. In gr. 8yo. 290 B1. f2. 90.

ONDERHOUD IN HET HOEKJE VAN DEN HAARD.

43

hebben dit bundeltje niet bij den haard, maar in het
heetfte van den zomer gelezen, doch gelooven, dat het
dezen winter even onderhoudend zal zijn, als toen; wel te
verftaan, indien het den lezer nieuw is. Gebrek aan dit ver
bij vele verhaaltjes maakte, dat wij het bundeltje-eischt
fpoedig door waren ; eenigzins gemelijk over de vrijpostig
Uitgever, die er geene zwarigheid in fchijnr-heidvan
te vinden, — of de vertellingen in quaestie zoo mooi vindt,
dat ze dit verdienen, — hetzelfde geregt in het Leeskabine„
en in een bundeltje als dit aan te bieden. Mijnheer F R IJ
N K! dat is de boekverkoopers -fpeculatie nu toch wat ver-LI
gedreven. Het Leeskabinet wordt immers nog al algemeen
gelezen ?

liet ongeluk des Rijken en het geluk des Armen, enz. 14laar
CASIMIR BONJOUR en J. N.BOUILLY. Te Rotter dam , bij A. Wijnands. 1836. In gr. 8vo. 207 Bl. f2 - 10.
Het eerfte en verreweg uitvoerigile der twee in dit bundeltje opgenomene verhalen wordt op den titel aangeduid.
Het moet het geluk voorítellen van hem, die uit den Raat
van behoefte zich tot rijkdom en aanzien verheft, boven
hem, die, in rijkdom geboren, deszelfs genietingen niet op
waren prijs weet te stellen, voor dezelve door gewoonte onverfchillig is, en zelfs het ware genot des levens in menig
opzigt nooit Ieert kennen, het onachtzaam voorbijgaat, of
er geen gevoel voor heeft. Dit verhaal bevat vele nuttige
wenken, en onderfcheidt zich, even als het volgende, door
zedelijke ftrekking gunflig van de meeste voortbrengfelen
der nieuwfile PrarfcAe fchool. Het tweede draagt ten opfchrift : de vrijwillige ffandverwisfeling, of de huwelijkskeuze,
en is de — zeer onwaarfchijnlijke — gefchiedenis van eerre
jonge, fchatrijke en aanzienlijke bankiersweduwe, te Parijs
in hoogen kring levende, die alle hare rijkdommen veinsde
te hebben verloren, ten einde om haars zelfs wil bemind te
worden, en eenen echtgenoot te vinden, die haar niet nam
-- zoo als onze voorouders zeiden — om geld of goed,
maar om haar deugd en rein gemoed. Dien vond zij, van
muzijklesfen heetende te leven, dan ook in eenen jongen beeld
vroegere bewonderaars haar-houwer,dnigvahre
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in haar vermeend ongeluk niet verlaten had. De fchatten werden na het huwelijk goeddeels betteed tot aanmoediging van
muzijk en beeldhouwkunst. Wij hebben voor de fchoone
kunflen alle achting, maar gelooven toch in onze eenvoudigheid, dat zij, als hoofdmiddelen tot verkrijging van waar
levensgeluk, hier al te eenzijdig cp den voorgrond geplaatst
worden. Voor den redelijken en zedelijken mensch zijn er
hoogere genoegens.
Noodig was zeker de vertaling van dit werkje niet. Maar,
als alleen het noodige vertaald moest worden..... Nu, onzentwege wenfchen wij gaarne aan dit niet magtig volumineuze boek eene goede reis en welwillende lezers.

De Vriend der Jeugd, in proza en poëzij. Voor Scholen en
Huisgezinnen. Door E. M O L EM A, Onderwijzer te Finflerwold. Te Groningen, b ij J. B. Wolters. 1836. In kl.
Svo. 101 Bl. f : - 35.

S

choon de eigenlijke beoordeeling van zulke fchoolboekjes
minder hier, dan in de Bijdragen voor het Onderwijs, te huis
behoort, zeggen wij echter van het onderhavige, ons toegezondene, dat het ons voorkomt zich noch door inhoud, noch
door vorm bijzonder ten goede te onderfcheiden. „ Stuk
meer plaatfelijk en derhalve minder gefehikt voor-„ken,
het algemeen, zal men hier, zoo veel ik weet, niet aan„ treffen," zegt de Schrijver. Hij fchijnt dus daartoe niet
te rekenen: Mijne drie Kindertjes, Mietje oud 4 , Folkert
oud 3 , en Geesfina oud 1 jaar; op mijn 33 verjaardag ; vergeet mij niet (het laatfle zang/lukje aan het bord in de fchool
te Nieuwe Beerta, b ij des Schrijvers vertrek van daar.) Onzes inziens hadde de Onderwijzer M OLE M A dit boekje gerust kunnen achterhouden. Alleen als herinnering voor de
jeugd van Nieuwe Beerta aan dezen haren vorigen Onderwijzer
heeft het eenige waarde ; offchoon dan de titel: in rijm en
onrijm, beter ware geweest, dan: in proza en poëzij.

BOEKBESCHOUWING.
Maandleiding tot eene 4lgemeenc Gefchiedenis der Christeli ke Zedekunde. Door n. RUS E HR G. Te Kampen, bij K. van Hulst. In gr. 8vo. 360 Bl. f3 -:

D it werk is niet oorfpronkelijk, maar, volgens de opregte bekentenis van den Fleer R U S B U R G, in de Voor
gevolgd naar dat van den bekenden D E WE T T E,-red,
Lehrbuch der Christlichen Sittenlehre and der Gcfchichte derfelben , „ evenwel ," zegt hij, „ met zoo vele
„ wijzigingen , veranderingen , uitlatingen en toevoeg„ fels, als ik voor liet Nederlandsch Publiek noodig
„ oordeelde;" en hij verzoekt het flechts als eene proeve te befchouwen, waarop hij aanmerkingen enz. ter
verbetering gaarne ontvangen zal. Hij heeft het voor
den befchaafden fland , en bijzonder voor de jongeling..
fchap , (waaronder met name de ouderende en de jonge
Predikanten) beflemd, welke hij tusfchenbeiden ook wel
eens aanfpreekt. Tot derzulken nut heeft hij vele plaatfen uit de H. Schrift en andere Schrijvers aan den voet
der bladzijden aangehaald , hetwelk evenwel in de lezing
fomtijds hinderlijk is, wanneer men die plaatfen met den
volzin , waartoe zij behooren, zamen moet opnemen.
Volgens den titel van R u s n u r. G zou men alleen het
laatíle gedeelte van n E WE T T E'S werk verwachten,
namelijk de Gefchicdenis der Christelijke Zedekunde;
maar hij heeft ook het eerfte opgenomen, en wel zoo,
dat hij in de eerste Afdeeling over de Zedekunde (Zede leer zou het hier eigenlijk moeten zijn) in het algemeen
(eigenlijk meest de Christelijke) en in de vijfde of laatíle
over de bijzondere Zedekunde (Zedeleer) handelt : waartoe deze affcheiding dient , ja hoe deze gedeelten des
werks , die er ruim de helft van uitmaken, in verband
met het overige flaan, is Ree. niet gebleken. IIet oor
werk niet bezittende , kan hij ook over ie.-fpronkelij
BOEKBESCH. 1838. NO. 2.
D
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ders bijzondere verdienften te dezen opzigte niet genoegzaam oordeelen ; en wanneer hij nu, kortheidshalve, van
den Schrijver (preekt , wil hij hierbij ieders eigendomsregt ongefchonden in het midden laten.
Het middelíle gedeelte dan des werks , dat eigenlijk
aan den titel beantwoordt , wordt op de volgende wijze
behandeld. De tweede Afdeeling heet 11lgemneene Gefchiedenis der Christel ijke Zedekunde, maar moet waar
der Poorchristelijke , want het bevat in-fchijnlket
het lfie Hoofdíluk 5 dat geen opfchrift heeft, (de eerfie
rubriek toch is een lice onderdeel) voornamelijk de Zedeleer van MO Z E s en de Profeten ; eri het tweede is
getiteld Zedekunde des Jodendoms, of, zoo als het
naauwkeuriger kon zijn, der Israëliten na de Baby Jo
nifche balling/chap. Maar behoefde dit alles hier wel
zoo uitvoerig, en dan nog zoo verftrooid , zoo naar
individuele Schrijvers behandeld te worden? Had de
Schrijver liever een kort overzigt, bij zekere hoofdpunten bepaald, gegeven, op welke hoogte de Zedekunde
bij Israel vóór 'c H R I S T u S ftond, dan ware men meer
op het Randpunt van beoordeeling der waarde van de
Christelijke ; maar juist dit ontbreekt , en fchijnt nogtans niet te moeten ontbreken , het kenmerkende namelijk van de oorfpronkelijke Christelijke Moraal, waardoor dan de Gefchiedenis van hare ontwikkeling en ver
beter zou kunnen verflaan worden. Hierop-bastering
volgt wederom Ilde , moet zeker zijn lIide Afdeeling
Gefchiedenis der Christelijke Zedekunde, welke onder
drie Hoofddeelen gebragt wordt: Katholicismus, van de
Apostelen tot aan GREGORIUS den Grootest; Paus
van dezen tot aan de Hervorming; Protestantis -dom,
van deze tot aan onzen tijd. (Of de eerfee bena--mus,
ming hier nog wel gepast zij, zou Rec. betwijfelen.)
Het eerfie bevat twee tijdvakken, door CONSTANTIJN
Jen Grooten van elkander gefcheiden , in welke beide
eerst de JIlgenzeene Gefchiedenis van de vorming der
Christelijke Kerk, daarna de Kerkelijke Zedekunde in
even zoo vele IIoofditukken voorgefteld , en waarbij in
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het laatfte nog een afzonderlijk derde Hoofdhuk aan het
Leer/Zelfel van A U G U S T I N us bedeed wordt. In dezelfde orde en op dergelijke wijze wordt in de IIIde
(IVde) Afdeeling liet Pausdom behandeld, dat met G R E GORIus den Grooten zijn eeríle, met GitEGORiUs
VII zijn tweede tijdvak begint , in welk laatffte het 3de
Hoofdituk over de Mystiek van PS E U D O-D I o N Y S r U s
AR E 0 P A G I T A loopt. Ook het Protestantismus wordt
hier, in de IVde (Vde) Afdeeling, in drie tijdvakken
verdeeld , 1. de tijd der Hervorming zelve, 2. van
daar tot het eerjle (lees einde) der 18de Eeuw, 3. van
daar tot op onzen tijd: op dergelijke wijze , als de
vorige, wordt ook dit behandeld, zoo echter, dat ook
nu aanmerking genomen wordt op de Zedekunde der
Hervormers , en op die der verfchillende Protestantfche Kerkgenootfchappen, met terugblik in het einde op
de Roomschkatholieke Kerk. -- Veel belangrijks is over
dit alles bijeengebragt, offchoon men het hier en daar
vollediger en naauwkeuriger zou mogen wenfchen. Zoo
wordt er b. v. in dit ganfche werk genoegzaam geene
melding gemaakt van den iaat der Zedekunde in de
Griekfche Kerk. Zoo is de ganfche § 183 over de
kleine Protestantfche Kerkgenootfchappen zeer kort en
oppervlakkig, welke dus begint: „ De Arminianen
„ (van welke naderhand de Remonflranten afdamden, of
„ liever vele denkbeelden ontleenden) hechteden een bij„ zonder gewigt aan de geloofsleer op zedelijke begin„ fels gegrond, en maakten dezelve onafhankelijk van
het geloof. Men vraagt, zegt hij ," enz. (De Remonftranten afflammelingen van de Arminianen ? — geloofsleer onafhankelijk van het geloof? — hij? wie?)
Uit deze laatst bijgebragte Haaltjes , en verfcheidene
andere, die hier zouden kunnen bijgevoegd worden,
blijkt, dat dit werk niet overal roemen kan op naauwkeurigheid en helderheid van voorflelling en uitdrukking;
en wilde Rec. nu ook de eerfee en laatfte Afdeeling van
hetzelve , of de hier voorgedragene Zedeleer,, beoordeelen , dan zou hij, tot zijn leedwezen , hiervan nog meer
D2
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proeven moeten bijbrengen. Slechts enkele voorbeelden,
om zijne getuigenis te flaven. BI. 26:' „ In liet vol„ gen der neiging tot zinnelijkheid ligt het kwade."
Niet juist, want die neiging is den mensch natuurlijk
en noodzakelijk, maar het volgen daarvan wordt dán
kwaad, wanneer liet tegen zedelijkheid en pligt ftrijdt. —
BI. 53: „ De wijsheid of de verftandige kennis der
„ Goddelijke bedoeling" (zijn dit fynonymen ?) „ rust
„ voor den Christen op liet geloof," enz. — „ zoodat
„ zij als eene bijzondere eigenfchap van liet Christelijk
„ leven naar den geest op verre :na niet zoo bepaald te
„ voorfchijn treedt als in het O. T." Is dit waar ? —
Bl. 70: „ Zelfs het denkbeeld van eene overdragtelijke
toekenning van JE z u s geregtigheid kan wel verdedigd
„ worden." Ook door de gezonde rede? ook door den
Bijbel? — Bi. 71: „ Het Christendom belooft geene
„ belooning door voorfpoed en genot in dit leven ; —
„ het werkt de hoop op tijdelijke belooning tegen." Is
dit onbepaald waar? en wat is dan „ godzaligheid , tot
„ alles nuttig , de beloften hebbende des tegenwoordigen
„ en des toekomenden levens ?" — BI. 253 : „ De
Godsvrucht is de zoogenaamde (?) pligt jegens God
en C H R I S T U S , bij welken men te onregt (?) de
pligten jegens de menfchen gevoegd heeft, terwijl zij
„ veeleer deze in zich bevat ;" en behooren zij er dan
niet toe ? — BI. 258. Op het hier doorgaans vrij ongunílig gevelde oordeel over de Moraal des O. V. en de
daarbij aangevoerde plaatfen zou vrij wat aan te merken
zijn; doch de ruimte laat niet toe , hierover uit te wei
wordt van de Deisten en Natuurlisten-den.—BI261
(lees Naturalisten) gezegd, „ dat zij door verlooche„ Hing eener gefchiedkundige afhankelijkheid van ons ge„ heel godsdienf'tig leven naar JE zus gedompeld zijn."
Wat beteekent dit? — BI. 263 : „ Ketterjagt is ... .
een noodzakelijk tegenwigt tegen doodelijke eentoonig..
heid en flaperigheid." Heerlijke eeuwen dus van kettermakerij en ketterjagerij en Inquifitie ! — Doch reeds
meer dan genoeg ! Rec. heeft geen' lust , om al de
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vlekken te gaan opzoeken en aanwijzen : hij wil er alleen mede zeggen , dat dit werk wel veel goeds bevat,
maar met oordeel des nadenkens en des onderfcheids
moet gelezen, en dat er nog wel eens eene laatlle hand
aan had mogen gelegd worden. Wilde hij het uitvoeriger en in bijzonderheden naar eisch beoordeelen, dan zou
hij eene ruimte noodig hebben , die hij zich hier niet
mag veroorloven. — Die laatfte hand zou ook ten op.
zigte der correctie wel noodig geweest zijn ; alsmede ten
aanzien van fommige woorden , die den Duitfchen oor
te zeer verraden , zoo als bemerking voor aan--fprong
of opmerking, raadsbefluiten voor raadgevingen , berusting voor gerustftelling. Voor het overige doet Ree.
gaarne hulde aan de goede bedoeling des Eerw. Vertalers of Navolgers van dit werk, en aan de moeite, welke hij er aan befteed heeft.

Blikken in de Wereldge/chiedenis en hare leiding. Door
A. B R M, V. D. M. Uit het Hoogduitsch vertaald
door w. LA A T S MAN, Predikant te Rheede. Te
4mflerdam , bij W. Mesfchert. In gr. 6vo. XII en
186 bl. f 1 -80.

W

at zullen wij van deze Blikken zeggen? Dat er
wel hier en daar eenige heldere , ernftige, goede blikken
op het voorwerp , dat de befchouwer zich voorfielt ,
gevestigd worden , wil Ree, niet ontkennen , hoewel er
niets nieuws of bijzonders door gezien of geopenbaard
wordt; maar even min kan hij verbergen, dat er zeer
vele donkere , fombere , verwarde , booze blikken , door
den bril van eene gebrekkige Uitlegkunde en van een
even gebrekkig Godgeleerd Itelfel heen , op geworpen
worden , die hem deze befchouwing dikwijls met weerzin hebben doen volgen. — Eenheid van plan en zamenflelling heeft hij in het ganfche boek niet kunnen
vinden ; maar hij ziet het veeleer aan als eene bijeenverzameling van losfe flukken , om een boek te maken ,
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waarin dan ook wel eens teruggangen en herhalingen
voorkomen. Men oordeele uit het volgende. I. Mhno
Wetenfchap , tot inleiding; zonderlinge titel, daar het
voornamelijk loopt over de Openbaring van God aan
den mensch door Natuur, Bijbelwoord en menfchenwereld, als elkander wederkeerig ophelderende; over 't ge.r
heel vrij wel, hoewel niet nieuw, en den hoofdinhoud
en de eenheid der Gefchiedenis te bekrompen voordellende, als „ alleen de gefchiedenis der m.enfchelijke ellen„ de en der Goddelijke verlosfing , en al wat men overigens daarin meent te vinden, als onbetlaanbaar" (bl.
17), Er is toch waarlijk meer daaruit te leerera,. — II,,
Omtrekken der Wereldgefchicden s.. Eerfle. Omtrek.
Overzigt van het geheel. (I-Joe kan het dus eerfle omtrek beeten ?) Hier worden vier Tijdvakken onderfcheiden, de voortod, de tad van voorbereiding voor de
komst des Verlosfers , de tad van ontwikkeling van de
verlosfing des menschdoms , de tad van overwinning;
De twee eerfile , en de twee laatíle zijn, uit dit oogpunt
befchouwd , zonder grond van elkander gefcheiden. In
den tweeden Omtrek worden, de twee middelfle , hier
zonderling genoeg de twee voor ons zigtbare tijdvakken
der Ge/chiedenis genoemd, in hunne betrekking to den
gang van het Koningrijk van Christus befehouwd. Al
even zonderling is de titel van den derden Omtrek : De
heerlijkheid des menfchen, die zich ontwikkelt , het innerljk karakter van den tijd beflemt , maar toch niet
helpen kan, Waar de otide tijd wederom in drie onder•
tijdvakken;, hier het Oosten, het Testen., en het Oosten
en het Westen vereenigd, genoemd, en zoo ook de
nieuwe tijd in de Middeleeuwen, den nieuweren tijd, en
onze dagen (maar wanneer deze beginnen, blijkt niet)
onderfclieiden worden. Niet minder vreemd luidt de
titel van den vierden Omtrek : Tie bezit het Rijk op
aarde , en wie befluurt de mus/as en hoofdverfch jnfeien , die zich na elkander op aarde bewegen en vertoonen,? en daarin wordt gehandeld over het Koningrjk
Gods in deszelfs kiem , en over de Magten der we.
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reld. — Nu gaan wij weder terug, en krijgen, III,
eene fchets eener Gefchiedenis van den voortijd, met drie
bijlagen , over Plof en adem , den mensch , het vereenigingspunt van al het beflaande op aarde, de Goden en
de Overheden. -- Hierop volgt, IV, Noach na den
zondvloed; V. De bouw van Babel, waarin alles, wat
daar en in vorige (lukken over dien beruchten torenbouw
gezegd wordt, alleen rust op de vertaling van I Boek
van Mozes, XI: 4: „ Laat ons eenen NAAM voor ons
„ maken," alsof er geene andere bekend ware, die taalkundig goed is , en veel beter firookt met het volgende ;
VI. een brief, als aanhangfel , waarin , van eene befehouwing van bergen en vervallene floten, uitweidingen
gemaakt worden over de volken, den handel, enz. enz.
waar ook wel goede dingen onder zijn, maar alles zeer
donker en alleen van de flechtfte zijde aangezien wordt.
Zagen wij nu in deze meest losfe Verhandelingen, die
veelal in kleinere of grootere paragraphen afgedeeld zijn,
nog helder wijsgeerige en tevens gezond uitlegkundige
blikken uitgedrukt, men zou zich het weinig zamenhangende van het geheel nog eerder getroosten; maar zou
Rec. dezelve nu nader gaan ontleden, dan zou hij moe
aanwijzen , hoe vele uit de lucht gegrepene ftellin--ten
gen , hoe vele onbekookte redeneringen en gevolgtrekkingen hjj daarin vond; en welke ruimte zou zijn ver
dan innemen! en waartoe zou het eindelijk nuttig-flag
zijn ? Slechts enkele flaaltjes dan ten bewijze. — Bl.
25 en elders beweert de Schrijver, dat, na den zond
kracht, die tot nu toe in de aarde en in den-vloed,„
mensch woonde, weggenomen," hl. 96, dat „ de natuur
„ der aarde veranderd en verzwakt werd ," en let wel,
opdat de genade krachtiger dan de zonde wezen zou ;"
ja niet alleen dit , maar ook, bl. 111 , dat de moeijelijkheden des levens, reeds van de eeríle menfchen af,
aanwezig zijn , ,, opdat wij ons op deze vervloekte aarde
„ nimmer wèl bevinden ;" en bl. 112 durft hij zelfs
zeggen , dat „ in de Natuur alles door elkander verward
„ ligt, en er veel kwaads op te merken is." Indien
-
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men dit bij eenen VOL T A i R r of dergelijke vond, zou
men dan niet uitroepen: Godonteerend ! ? en nu bij
eenen Christenfchrijver ? ... Zoo ook bl. 113: „ Het
„ evenbeeld van God was verloren ;" dus de mensch
een redeloos fchepfel geworden ! en wat beteekent dan
b. v. I Boek van Mozes IX: 6 b , en Jac. III: 9b? —
In de Openbaring van God , en wel bijzonder door het
Evangelie , is het , volgens bl. 41 , „ niet om eene ver
oud menfchelijke , door de hulp van-„.edlingvaht
„ eene hoogere hand, maar om een nieuw beftaan te
„ doen;" dus werpt dan het Evangelie al het vorige
goede weg ?.! — In dienzeifden geest fchijnt ook de
Vertaler te denken , hoewel het al even duister is , wat
ook hij eigenlijk wil, want, als de Schrijver, bl. 135,
zegt , dat „ onze heiligmaking voor het tegenwoordige
„ zoo langzaam vordert," berispt hij •hem daarover in
eene aanteekening , als afwijkende van het op bl. 41 geheide, en zegt: „ Zoo wij het vleesch , den ouden
4dam heilig en vroom willen hebben, zullen wij wel
„ nimmer eenigen voortgang in de heiligmaking bij ons
waarnemen." — Volgens B R 1 M, bl. 66, „ beílaat
„ er voor God maar één rijk op aarde, voor hetwelk
„ de heerfchappij beflemd is , Israël;" en dit wordt
bewezen (bl. 69) uit Exod. IV: 22, Deut. XXVIII:
13 , XXXII: 13, XXXIII: 29! De Lezer ila ze maar
eens na! Geheel anders dus , dan j E z u s en r A u L us
ons leeren, dat door het Evangelie de affcheiding der
Volken weggenomen is, of meer en meer zal worden. —
Doch B R á nr wilde ook profetizeren (zie bl. 63) : in
1834 .fchrijvende, verwachtte hij groote dingen van het
jaar 1836 : hij kwam evenwel ook zelf niet eenen proportieregel voor den dag, volgens welken 1833k de ge
zou zijn ; doch voorzigtig voegde hij er-vondetrm
bij, dat „ het ons heenwijst naar het tiental jaren,
„ waarin wij leven." Bl. 92 verwacht hij , maar op
wat grond zegt hij niet, dat „ de Bijbeltalen (in plaats
„ van het tot dusverre gebezigde Latijn) onze algelneene
„ talen zullen worden." Zullen dus alle Volken He-
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breeuwsch , Chaldeeuwsch en Hebraïzerend Grieksch
fpreken ? of zullen het de talen der Geleerden zijn ? ! —
Doch de Schrijver is op meer plaatfen rijk in zonder
gevolgtrekkingen. Zoo wordt (bl. 97) daaruit,-linge
dat de eerfle mensch, volgens Gen. II: 15, den hof
Eden te bebouwen en te bewaren kreeg, (waardoor men
natuurlijk verftaan zou , te bearbeiden en zijne zorg
daaraan te beleden) dit afgeleid: „ Hier wordt het be„ liaan en het vijandige pogen van de magt der duister„ nis , die helaas ! te vroeg in dat fchoone rijk indrong,
„ reeds vooronderfteld." — Zoo flierf hij (bl. 102)
terftond na de eerfle zonde; terflond ? wel zeker! „ den
„ geestelijken dood , — die tot den ligehamelijken dood
leidt, — die hem vervolgens in den eeuwigen dood
„ {lort." — Zoo vindt B R ii m , bi. 143 env., in de
woorden van „ N 0 A C H, die van zijnen wijn ontwaak„ te ," I Boek van Mozes IX: 24-27 , genoegzaam de
geheele verledene, tegenwoordige, en toekomende gefchiedenis der Volken, en beweert daarbij, bl. 145 , dat
onder anderen ook „ Nederland, als handelflaat, in den
„ vloek over Kanaan deelt." Zelfs de Vertaler kan
dit laatfte met regt niet geheel verdragen , hoewel hij
het nogtans een weinig zoekt te plooijen. — Bl. 119,
in de noot, zegt B R ii M, na de aanhaling van eenige
dichterlijke Bijbelplaatfen : „ Deze woorden zijn geen
„ dichterlijke beelden; de Bijbel heeft niets ijdels;" en
iets dergelijks vindt men bl. 156, waar ook Jef. LXIV:
1 vergeleken wordt, om te bewijzen, dat het- nedervaren des Heeren , Gen. XI: 7, „ geen zinnebeeldige uit„ drukking tot verfiering des verhaals , geen ijdele fiera„ die is." Dichterlijke beelden en zinnebeeldige uit
zijn dus ijdelheid t Geen wonder derhalve,-drukinge
dat men ook op andere plaatfen van dit boek verwarring
van denkbeelden vindt, door verwarring van eigenlijke
en figuurlijke fpreekwijzen ! — Het zal dan ook wel
letterlijk , niet als dichterlijk beeld te nemen zijn , door
Brt a M voor ijdelheid verklaard, wat hij bl. 127 fchrijft,
„ dat de mensch_, ook als kind der genade, in zichzel„
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„ ven Hechts levenloos klei, flof en asch , enkel leem
„ is ; dat hij niets doen kan, en den pottebakker noodig
„ heeft ; maar dat God ook uit hem nog alles tot zijne
„ eer maken kan ," enz. en van dergelijk allooi bi. 130;
dus l'homme machine, dat is, volgens Rede en Woord
van God, op zijn zachtst gefproken , onzin! --- Ree.
zou nog wel meer zulke proeven van 's Mans wonderlijke Bijbeluitlegging en geweldige overdrijving van zaken
kunnen te voorfchijn brengen ; maar hij meent , dat de
Lezer er genoeg aan zal hebben , en dat het voldoende
is , om zijn over 't geheel ongunflig oordeel te Haven ,
't welk hierop nederkomt , dat dit boek gerust onvertaald had kunnen blijven, en niet eetre of twee goede
aanteekeningen van den Vertaler (bi. 125 , en gedeeltelijk ook de reeds aangehaalde bi. 145) niet te verhelpen is ; en dat ook deze niet alleen zijnen eenigzins bedekten uitval tegen den in ons land beftaanden Kerkvorm , (bi. 161 , 2, vergel. IZoorrede, bi. IX) maar ook
zijne meer openlijke, doch niet de waarheid niet frookende befchuldiging, (,Voorrede, bi. VII) dat „men he„ dendaags, en niet het minst in ons Vaderland, de
„ waarheden, door God zelven geopenbaard, aan Pla„ tonifche en andere droomerijen fchaamteloos opoffert ,"
wel had mogen terughouden.
Leerrede over Spreuken Salomons , Cap. 2., vervaar
voor de godsdienfige inwfding van het tweede-dig
Eeuwfeest der Hooge/chool te Utrecht, in de Israëtitifehe Synagoge aldaar , door A. C. C A R I L L O N,
en voorgedragen door B. C. C A R I L L o N; benevens
4anmerkingen van beiden. Opgedragen (met goedkeuring) aan de Utrechtfche [loogefchool. Te dmflerdam , b ij Carillon. In gr. 8vo. 58 BI. f 1-:
fe.hreven den breedvoerigen titel letterlijk af, en
zijn het in 't algemeen eens met eenen anderen beoor-
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deelaar , die zijne gedachten in dit Tijdfchrift over vroe gere leerredenen van den Heer C A R t L L 0 N uitte. Wijctloopigheid fchijnt zijn hoofdgebrek te zijn. Hier teen
miníle wordt bijna de geheele algemeene en kerkelijke
gefchiedenis in de hoofdpunten omgehaald. Wij prijzen
echter hoogelijk het doel en den geest. Dat verdraag
verlichting meer en meer komen onder j n --zamheidn
K 0 B'S nagelacht , en de Synagogen meer en meer worden leerfcholen van godsdienílige kennis, deugd en godsvrucht! Het is met Nederduitsch prediken in de godsdienftige vergaderingen der Israéliten nog flechts een
begin. Wij willen daarom door fcherpe b.eoordeeling
den verdienitelijken Opfteller noch den welwillenden Redenaar affchrik1 en. Bij dit ítukje behooxen:
Gezangen, voorgedragen in de Synagoge te Utrecht ,
tijdens het tweede Eeuwfeest aldaar , door S. E.
T/oorzanger, [naam of kwaliteit ?] gezongen op muzijk van K o e H, voor en na de preek van den Heer

in het, Hebreeuwsch overgebragt door
en oorfpronkelz, jk vervaardigd
door B. C. CARILLON. Te AmJlerdam , b ij Carillon. 6 Bl. f : - 20 ,
GARILL0;

A. D. D E L A V I L L E,

Goed en gepast ; het Hebreeuwsch ongemeen zuiver van
druk. Het was Ree. vreemd, rjmende Hebreeuwfche
veizen te lezen.

De Longtering kan genezen worden, enz. Door

F. H.

AA MAD GE.

(Vervolg en flot van bl. 17.)

D

e Schrijver behandelt zijn onderwerp in de navolgende
Hoofditukken :
Eerie Hoofdhuk , algemeene waarnemingen over dc
Longtering. Een vierde der ilerfgevallen wordt in En-

56 F H. RAMADGE

geland aan de Longtering toegefchreven ; welke berekening de Schrijver nog te gering acht. Zij wordt aldaar
grootendeels aan het luchtgeflel toegekend. Hoe de
Si.hrijver, wanneer hij deszelfs werking onder drie ver
punten brengt, de door gemoedsaandoeningen-fchilend
veroorzaakte i^eerfagtigheid (bl. 11) van den geest hier
rekent, is moeijelijk te verklaren. Verder eene on--toe
gelukkige ligchaamsvorming, welke voornamelijk in een'
buitengewoon engen bouw der borst beftaat , waardoor
de noodige ruimte voor de inademing verloren gaat. Dit
gebrek wordt vooral in fabrijktleden opgemerkt. Ook
fc hrijft Dr . R A DIA D G E deze misvorming bij vrouwen
aan den vorm harer kleeding toe, waardoor zij de becrallige omtrekken van het ligchaam , zoo als de hand
der natuur dezelve daarflelde , in eene hoekige wespen gedaante fchqnen te spillen veranderen! (bl. 16.) Het
zijn belangrijke punten , die de Schrijver aanwijst, bij
welker uiteenzetting hij evenwel de noodige orde ver
waardoor alles eenigzins bont door elkander-zuimt,
Raat. Offchoon de Schrijver geene ílrenge orde heeft
willen in acht nemen , is her geheel iets anders , de natuur in een' zekeren flelfelmatigen vorm te willen wringen en met orde aan het ziekbed werkzaam te zijn. Logisch denken heeft aan het ziekbed even zulk eerie ordelijke opvolging der handelingen ten gevolge , als zij
vooraf ordelijk overdacht zijn. Doch van vele dezer
dingen willen de zoogenoemde Practici niets weten. De
lezing van Z I M M E R M A N N over de Ervaring zoude
denzulken zeer nuttig wezen.
In het tweede Hoofdfluk zal hij de oorzaken nagaan.
Verkoudheid wordt in het gemeen voor eene der meest
gewone en werkzame oorzaken der Longtering gehouden; desniettemin houdt de Schrijver zich overtuigd,
dat, in vele gevallen, de ware en werkzame oorzaak
in aanwezig zijnde verborgene knobbels in de longen is
te zoeken (bl. 18.) Het verfchil over de mogelijkheid
van befmetting door overdraging laten wij onbeflist, maar
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prijzen zijne voorzigtigheid , wanneer hij de afzondering
der teringachtigen van gezonde menfchen aanraadt (bl. 21.)
Wanneer de Schrijver in het derde Hoofdituk over de
natuurkundige teekenen dezer ziekte handelt , ware eene
meer volledige en naauwkeurige befchrijving der toevallen wenfchelijk geweest : men zal toch des te beter in
de vérhoeding en herdelling eener ziekte lagen , naar
haar tot in de kleinfie bijzonderheden meer-maten
bekend is.
De veranderingen der bewerktuiging na den dood te
onderzoeken , is het onderwerp van het vierde Hoofduk. Men leest op Benige plaatfen infularifche , ligchamen; dit moet wezen infularifche, eiland- of groepvormige ligchamen. ' BI. 34 , voor honden leze men wanden. Nog komt er deze uitdrukking voor, bl. 40:
„ herhaalde onderzoekingen hebben mij geleerd, dat men
„ knobbels menigvuldiger in de zenuwmiddelpunten bij
„ kinderen dan bij volwasfenen ontmoet." Dat de darm
halsklieren het meest aan knob--fchels;ongpij
belvorming onderhevig zijn , zal men den Schrijver gereedelijk toeílemmen ; dat deze ontaardingen vooral bij
klier- en kropzeerachtige kinderen voorkomen , behoeft
bijna geen betoog ; maar wat de zenuwmiddelpunten ?
(ganglia ?) betreft, deze uitdrukking van den Schrijver
mag men bijna onverflaanbaar noemen. — Hoezeer ook
over het algemeen dit Hoofdftuk veel wetenswaardigs
bevat over de veranderingen , welke de longen bij de
knobbeltering ondergaan , fchieten echter deze ontleedkundige nafporingen , vooral wat orde duidelijkheid en
juistheid betreft , verre te kort bij den arbeid van twee
hoogstverdienítelijke landgenooten , de Hoogleeraren
SCHROEDER VAN DER KOLK en A. A. SEBAST IAN. Offchoon deze ' Hoogleeraren in gevoelen omtrent eenige, zelfs belangrijke punten verfchillen , heeft
dit verfchil geen' invloed op de waarde van elks werk,
en lijdt daardoor de naauwkeurige ontleedkundige nafporing van het gebrek niet. Uit de ondervinding is ons
een gezegde van v A N D E R K O L K zeer juist voorge-
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komen: dat het niet doelmatig is , wanneer men den
oorfprong en den aard der knobbels wil onderzoeken,
deze anders dan in lijken van aan tering overledenen na te
fporen (*). Vooral bevelen zich de nafporingen van
S E B A s T IA N aan door de duidelijkheid der voordragt
en de geleidelijke orde , waarin alles ontwikkeld wordt,
met eene bondige wijze van redeneren, waarbij de befcheidenheid íleeds op den voorgrond ílaat (j-). Wat
dus liet ontleedkundig gedeelte betreft , heeft ons land
door deze mededeeling, bij het reeds voorhandene, geene groote aanwinst gedaan.
Laat ons nu onderzoeken, of de Schrijver voor het
vervolg beter aan de verwachting zal beantwoorden der
genen , wie hij eene tot dusverre min gekende , min beproefde geneeswijze wil voorflellen, waarbij zij met gelukkiger uitkomst, dan tot dusverre heeft plaats gehad ,
zich mogen vleijen.
Het opfchrift zijner Verhandeling doet groote dingen
verwachten ! Het voorkomen van ziekten is bij den
Schrijver hoofddoel ; daaraan wordt Hoofdf'uk V beifeed. Tot de voorbehoedingsmiddelen brengt Dr. R AM A D GE een' vert erkenden leefregel (met omzigtigheid
aan te wenden: wie hier met vleesch en portwijn wil
hagen, haat den bal mis) en dagelijkfche beweging in
(*) 0bfervationes annatoinico - pat hologici et practici argumenti, auctore J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK,
fascia. 1. p. pag. 63.
(t) A. A. S E B A S T I A N, de origine , incremento et exitu
phthifis paslnaorann , obfervat. anatomice. Zie Tijdfchrift voor
Nat. Gefchiedenis, 1lden D. 3de St., met eene afbeelding.
Wij houden deze afbeelding voor ruim zoo gelukkig uitgevàllen als die , welke achter het werk van 'uA BI A D GE gevonden worden. Hoe fraai echter dergelijke afbeeldingen
anders mogen wezen, nimmer kunnen zij de natuur z6ó ver
als zij wezenlijk is. Het blijft dus van het groottle-todne
belang, de ziekelijke ontaarding der long op het lijk na te
gaan, waartoe het ook in oils land, helaas! aan voorwerpen
niet ontbreekt.
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de vrije lucht, plaatsverandering , zeereizen, loopen en
rijden , ook het fchoppen (anders gezegd fchotnmeleli) ;
met één woord, alle die oefeningen, waardoor de longen door een' ruimen toevloed van lucht uitgezet, en
de beweging en uitwafeming tevens bevorderd worden.
Waarom wordt hier niet van het zingen en hardop lezen gefproken ? De Schrijver had ook wel een afkeurend woord over het danfen , vooral in de groote wereld, mogen zeggen. Omtrent deze dusgenoemde voor
vooral gematigdheid in acht ge--behodmilnwr
nomen , en tevens daarbij het gefiel des perfoons ge
luiheid van het zwijn hetzelve-radpleg.Of
knobbelontwikkeling
te vatbaarder
de
juist daarom voor
fcrofa
(*) ( varken)
fcrofula
van
maakt, en of de
moet afgeleid worden , blijve voor rekening van den
Schrijver. Bij harddravers, renpaarden en jagthonden,
die de Schrijver als voorbeelden tegen de knobbelvorming aanhaalt, kunnen zich sliet wel knobbels ontwikkelen, want de luchtcellen deter dieren worden dikwijls
vernietigd door uitíiorting van plastifche lympha in dezelve, waaruit ontaarding (hepatifatio) volgt. Wat
het varken te weinig doet, moeten zij te veel doen.
Al wederom le juste milieu! — De medegedeelde ziek
zijn lezenswaardig, maar bewijzen niet alles,-tegvaln
wat zij moeten bewijzen.
Tot het zesde Hoofdfluk genaderd , komen wij tot
het voor velen belangrijk/le gedeelte van het werk , de
behandeling der Longtering. Het zij ons dus vergund,
de aandacht nog iets uitvoeriger hierbij te bepalen , al
ware het flechts om zoo wel Artfen als leeken tegen
eerie onvoorwaardelijke aanwending van des Schrijvers
geneeswijze te waarfchuwen.
-

,

(*) Zoo leest men bij V A R R O. Of de fcrofula bij VEdaarvan afgeleid wordt, blijve daargelaten. Wanneer nu spek tegen fcrofuleuze longtering wordt aangeprezen,
zonde het Hahnetnann/'che ftelfel zeer op zijne oudheid kun
-ne
roemen.
GE T I us
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Heerscht door het geheele werk een niet zeer heldere
geest, deze is vooral blijkbaar in dit Hoofdtuk. „ Er
„ beflaan flechts tweederlei wijzen, op welke wij hopen
„ mogen deze ziekte te zullen genezen; de eene is,
dat wij dezelve langdurig maken; de andere, dat wij
zoodanige gedeelten der longen , die voor het binnen„ treden der lucht toegankelijk zijn, kunstmatig verwijderen. In het eerfte geval trachten wij elk lijden van
, het geflel weg te nemen," enz. Men moet hier meer
des Schrijvers gevoelen raden, dan dat men het duidelijk
bevatten kan.
De behandeling van den Heer R A MA D G E komt nu
op het volgende neder. Vooral bij de ontwikkeling der
ziekte eene voorzigtige ontftekingwerende geneeswijze ,
kleine doelmatige aderlatingen en na dezelve foms bloed
Dit alles is zeer juist , maar was reeds vóór-zuigers.
Dr. RAMADGE
1\ bekend en in gebruik. Verder, de
hem eigene inademingskuur (inhalation) en wel met
het doel , dat de vrije uitftrooming der lucht uit de lon.
gen vertraagd worde , in hetwelk de geneeskracht der
inademing voor het groot4e gedeelte beltaat. Door de
voortgezette inademing moeten de longen in zoodanig eenen graad uitgezet worden , dat de wanden
(beter dan vlakten) van ont(lane holligheden in aanraking (appofitio) gebragt worden. Het is derhalve hier
eene meer werktuigelijke geneeswijze : dit blijkt ook,
dewijl Dr. R AMA D GE aan de in te ademen ftof weinig
of geene bijzondere waarde hecht.
Het valt niet te ontkennen , dat de ílelling van den
Schrijver op eenigen grond rust , en dat door de natuur
volbragte genezingen daarheen wijzen , dat op zulk eene
wijs genezing mogelijk kan worden. Wij zien echter
vele genezingen door de natuur volbrengen, waar evenwel de kunst tot dusverre nog niet in iaat is geraakt
de natuur na te bootfen. Het fchijnt gemakkelijk, door
lange inademingen , de wanden der longen door drukking
bijeen te brengen ; maar om dezelve in aanraking te houden , zoodat de gevormde holligheden , gelijk de Schrij,
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ver dit zelf uitdrukt, als per prima;n intentionem genezen !... Men veroordeele de voorgeítelde geneeswijze niet;
men beproeve haar met voorzigtigheid ! Eene algemeene
kan zij nimmer worden , en andere wijzen van behandeling zullen Ilceds nog te paste komen. De beoordeeling
en veroordeeling van tot dusverre gebruikelijke genees
bi. 95~107, moet men befchouwen naar des-mideln,
Schrijvers geest van vooringenomenheid met zijne methode. Wij zouden onder anderen in that ziin , hein
duchtig te wederleggen , wanneer hij magtfpreukig zegt,
bl. 105 : „ Een melkdieet echter , offchoon dit zoo
„ algemeen wordt aanbevolen, verwerp ik geheel en al."
Zeker, eenen zinkingstoefland brengt z7 niet aan (bi.
106); maar Ree. zag er eenen reeds hopeloozen lijder
door genezen. Wij raden alzoo voorzigtigheid aan bij
het opvolgen van vele raadgevingen des Schrijvers ; onder anderen wanneer hij zegt : „ Mij op deze waarne.
„ mingen verlatende, bekommer ik mij ook Hechts wei„ nig daarom , wanneer zich bij de longtering Gene zinkingachtige ontfteking vertoont; want ik weet zeker,
dat zij langzamerhand alle toevallen der eerfle ziekte
zal opheffen." Terwijl men verder leest , bi. 84 :
Men begrijpt gemakkelijk, dat men er eer de voorkeur
aan
geven moet, de uitzetting der longen door zekere
„
kunstmiddelen
te bewerken ; dan zich op het onzekere
„
ontttaan eener zinking te verlaten." En nu verwacht
elk , dat de Schrijver zijne aangeprezene geneeswijze door
zijne dertien ziektegevallen haven zal : dit toch zoude,
gelijk men zegt, de beste proef op de fom wezen. De
l lie , 2de , 4de , 5de dier gevallen zijn van Benen geheel
anderen aard, dan zij behoorden te wezen. In het 3,ie
geval fchijnt de genezing niet duurzaam geweest te zijn ,
indien zij al eerst is bewerkt geworden. Het &le geval
was geene tering. Het 7de en 811e bevat voorbeelden
van van zelve genezene longteringen. De Schrijver erkent het 1lde ook als zoodanig. Ook het 12de kan hieronder gerangfchikt worden. Moeten zulke gevallen tot
fchande der Geneeskunde verftrekken ? Welk een rede.
E
BOEKBESCH. 1838. NO. 2.
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neertrapt! Strijkt Dr. R A MAD G E hier niet een vonnis
over zichzelven ? Het 9de is wederom van geheel anderen aard, en in het 10de fchermt de Schrijver zeer
in den wind. Slechts het 13de geval en een brief zou
dan dadelijk voor de geneeswijze van Dr. R A M AD--den
GE pleiten. Maar, wat zeggen dergelijke ziekteverhalen ? Discht de Heer B 0 U B E van Huch niet dergelijke
brieven ter aanprijzing van zijnen. Rob antigoutteux op?..
Een brief van eenen Geneesheer zegt , „ dat alle voorhagen van Dr. R A MA D G E getrouw opgevolgd zijn,
en, HOE OOR HET GEVAL MAG EINDIGEN, (! ....)
de kuurmethode heeft meer nut aangebragt ," enz. Beter ware het in allen gevalle geweest, dat Dr. R A MADGE zijne waarnemingen op eene andere wijze ter algemeene kennis had gebragt. Zijne Verhandeling (het zij zoo)
verdiene de aandacht der Geneeskundigen, maar niet langs
den weg, dien hij .heeft ingeflagen. Hij heeft voor het gewone publiek onverliaanbaar gefproken, en den weten
Geneesheer in geenen deele voldaan. De-fchapelijkn
ziektegefchiedenisfen misfen bijna allgs , waardoor eene
bijzondere fchets zich onderfcheiden moet. Zoo fchetLlen BOERHAAVE en F. HOFFMANN niet, en nog
heden zonde onze Doctor betere voorbeelden bij A NDRAL, SCHMIDMANN en BROUSSAIS aantreffen.
Na het fchrijven onzer beoordeeling kregen wij er twee
in handen; Bene in de Salzburger Zeitung, (*) en eene
in de Bibliotheek, door H U F E L A N D en O S A N N (t)
uitgegeven : met genoegen zagen wij ook aldaar ons oordeel, offchoon hier en daar uit een ander oogpunt,
bevestigd.
(*) 1836, No. 3. (t) 1836, 2 St.

Natuurkundige Verhandelingen van de Holladfche (Hol
te Haar--landfche)MtpijrWnfchae
Haarlem,
bij
lem XXII/le en XXIIIJIe Deel. Te
de Wed. A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 348 en 295
bi. f6-:
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H et doel der liaderlandfche Letteroefeningen, als al-

gemeen Tijdfchrift, gedoogt geene uitvoerige beoordeeling van wetenfchappelijke Verhandelingen eener geleerde
Maatfchappij , wier inhoud tot bijzondere , voor enkele
vakken van kennis beftemde , journalen nadere betrekking heeft. Ook zijn de onderwerpen, die in dergelijke
bundels van Verhandelingen behandeld worden , van zoo
verfchillenden aard, dat een en dezelfde Recenfent
moeijelijk geacht kan worden in dezelve gelijkelijk bedreven te zijn , en dus de beoordeeling van elke Ver
afzonderlijk, en geenszins eene befchouwing-handelig
van het geheele Deel, zou moeten gegeven worden, zoo
men eene eigenlijke kritiek verlangde. Dit in het oog
houdende , zal men Ree. zekerlijk veroorloven , slechts
beknopt den hoofdinhoud der beide voor hem liggende
Deelen op te geven, en overigens den Lezer te verwijzen
tot die Tijdfchriften , welke enkele ftukken afzonderlijk
beoordeeld hebben of nog verder beoordeelen zullen.
De eerfte Verhandeling in het tweeëntwintigíle Deel
is in het Fransch opgelteld en onvertaald gebleven. Dezelve handelt over de holen, waarin beenderen van dieren gevonden worden, en de oorzaken, waardoor deze
beenderen in genoemde holen geraakt zijn. De met roenl
bekende naam van MA R C E L D E S E R RE s, den Schrijver dezer Prijsverhandeling, doet ons in dezelve een
weldoorwerkt fluk verwachten. Met rijke keuze van
zaken is dan ook hier dit gewigtig gedeelte der Geologie
behandeld. De genoemde holen komen alleen in kalk
voor; zij zijn hun ontftaan aan verfchillende-formatiën
omflandigheden verfchuldigd, zoo als ongelijke hardheid
of weekheid der lagen, opheffingen, inzakkingen, de
ontbindende kracht van het water, deszelfs voortgaande
zakking, enz. De oorzaken, die aanleiding gaven tot
het onttlaan dezer ruimere holen, hebben ook de engere
fpleten en vertikale kloven doen ontilaan , die eveneens
met overblijffels van dieren zijn opgevuld. De overblijffels van dieren, die men in de holen vindt, zijn in aard
overeenkomstig met die, welke in de diluviale beddingen
E2
.
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der omftreken , waarin genoemde holen gevonden worden, voorkomen. Deze beenderen zijn meestal gebroken
en verítrooid ; flechts zeer zelden vindt men geheele geraamten; men vindt ze dooreengemengd, de beenderen
van den os en het paard naast die van de hyaena of den
leeuw, en iq de engte hoeken en kloven als opeengedrongen. Dat deze holen de fchuil- en moordplaatfen
van hyaena's zouden geweest zijn, zoo als B U C K L A N D
wilde , en dat de beenderen van de overige verfchillende
dieren door de hyaena's in deze holen gefleept zouden
zijn , neemt de Heer D E s E R a E s niet aan , en de
gronden , waarop hij dit gevoelen weérfpreekt , fchijnen
allezins overtuigend te zijn. Men vindt toch, om flecbts
iets te vermelden , dezelfde holen met dierenbeenderen in
de nieuwe wereld en op Nieuw -Holland, waar de hyaena's in fosfilen of gedolvenen toeffand even min als onder de thans levende dierenwereld voorkomen. Al neemt
men ook aan, dat enkele holen tot verblijfplaatfen van
verfcheurend gedierte verftrekten , en dat de daarin gevondene beenderen er door dezen zijn te zamen gebragt ,
zoo vordert echter het algemeene verfchijnfel eene andere
en meer algemeene verklaring. Alles fchijnt te toonen ,
dat deze beenderen door ftroomen en vloeden zijn mede
holen opeengehoopt geworden. De-gefléptnid
Schrijver geeft eene breede lijst der holen en beenderbreccien die in verfchillende landen van den aardbol
voorkomen , gelijk ook van de diergeflachten , waartoe
de gedolvene beenderen behoorden. Hier bepaalt hij
zich echter hoofdzakelijk tot de zoogdieren , en maakt
van de overige dierklásfen flechts zeer kort en oppervlakkig melding. Dat de dieren verfchillen in verfchillende landen, blijkt uit deze vergelijking ten duidelijkffe :
de toenmalige fauna kwam reeds in de hoofdtrekken met
de tegenwoordige overeen, en ook de uitgeflorvene foorten waren, naar geographisch verfchil, onderling ver
Daar er in verfchillende holen onder de die--fchilend.
renbeenderen ook menfchenbeenderen , ja zelfs overblijffels van menfchelijke, nog ruwe kunst, zoo als van
,
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pottenbakkerswerk, voorkomen, befluit de Schrijver, dat
de mensch, ten tijde dat deze holen met beenderen gevuld
werden, reeds beflond, of, niet andere woorden, dat het
uitferven eeniger fosfile dierfoorten na het ontftaan van den
mensch heeft plaats gehad.
De tweede Verhandeling, welke in het gemelde Deel voorkomt, is in het Nederduitsch opgefteld. Het is ,een bekroond
antwoord van den Heer D A S S E N, Med. Doctor te Hoogeveen, in Drenthe, op eene vraag, wegens de bewegelijkheid
der bladeren van vele planten. Behalve de bewegelijkheid, aan
bijna alle bladeren eigen, be(laat er eene bijzondere, door
middel der aanzwellingen , welke zich onder aan de inplanting des bladlteels bevinden. Alleen de bewegelijkheid, uit
deze aanzwellingen ontftaande, bedoelt de Schrijver onder
den naam van bewegelijkheid der bladeren, dewijl bijna alle
de bladeren, welke men te voren (lapende noemde, tot deze
afdeeling behooren. Behalve eene naauwkeurige bèfchouwing der verfchijnfels , vindt men hier eene menigte proeven
vermeld, waardoor verfchillende gegevene verklaringen wederlegd of gewijzigd wonden. Bij de zoogenoemde (lapende
bladeren is, eveneens als bij de Mimofa, de aanzwelling in
den bladlleel het eigenlijke orgaan, waarin de bewegelijkheid
gelegen is , en bij eene voorzigtige wegfnijding dezer aanzwellingen zag de Schrijver bij Faba vulgaris, Robinia vis
env. alle bewegelijkheid verloren gaan. De wegneming-cofa,
van het bovenfle gedeelte der aanzwellingen doet de bladeren
omhoog rijzen; terwijl, bij wegname van het onderfie gedeelte , de bladfleel zinkt. De toellrooming van vochten ver
werkzaamheid der aanzwellingen van den blad -orzaktde
wiens weeffel de Schrijver met het tisfu érectile des-fiel,
dienlijken ligchaams vergelijkt.
Het drieëntwintigfile Deel der natuurkundige werken van
de Hollandfche Maatfehappij bevat mede twee bekroonde
Prijsverhandelingen. De eerfte heeft tot Schrijver den Heer
G. J. r 0 0 L, Med. et Chir. Doctor te Im/lerdam. Zij strekt
ter beantwoording eener vraag over den tegenwoordigen toefland onzer kennis van het menfchelijk bloed, die blijkbaar
door de waarnemingen en proeven van SCHULTZ en M A Y E R
werd uitgelokt. De Schrijver heeft uit velerlei gefchriften
een overzigt bijeengezameld over de natuur- en fcheikundige
geaardheid en de levensverfchijnfels van het bloed. De waar
eigene beweging der bloedbolletjes, eene-nemig,d
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ineenfinelting en fcheiding, aantrekking en afftooting derzelve
aantoonden, vond de Schrijver niet bevestigd. Hij befchouwt
het bloed daarom echter niet minder als eene levende vloei
hoezeer deszelfs leven zich niet in beweging der deelen-flo,
openbaart, daar men toch aan de zenuwen geen leven out.
zeggen zal, omdat zij zich niet gelijk de (pieren zamen.
trekken.
De tweede Verhandeling is van den Leidfchen Hoogleeraar
A. H. VAN DER BOON M E S C H. Haar onderwerp is de in
geestrijke dranken voorkomende foefelolie, aangaande welke
de uitgefchrevene vraag wenschte opgegeven te hebben: welke
geestrijke dranken er de grootíie hoeveelheid van bevatten ; op
welke wijze zij daaruit kan worden afgefcheiden en gezuiverd;
of zij verfchilt, naar gelange zij uit verfchiIlende gewasfen ver.
'kregen wordt; welke hare eigenfchappen en werking op het
menfchelijk ligchaam zijn; in hoe ver zij aan de gedistilleerde
vochten voor de gezondheid fchadelijke hoedanigheden mede
eindelijk deze dranken daarvan gezuiverd en-delt,nho
min fchadélijk gemaakt kunnen worden. — De Schrijver
heeft bij de behandeling dezer oncerfcheidene punten een gefchiedkundig overzigt gevoegd, waarmede hij aanvangt. Gaarne
zou Ree. in dit tluk eene eigenlijke bepaling van de foefelolie
in 't algemeen en van hare eigenfchappen en zamenulelling gevon.
den hebben, welke vooraf noodig was, eer men verlangen kon
te weten, welke geestrijke dranken het meest van deze Plof
bevatten , en hoe zij in verfchillende geestrijke dranken ver
aardappelen- brandewijn voor -fchilt.Vandeo ,i
geeft de Schrijver de ontleding van n u M A s op. Ove--komt,
rigens bevat, volgens den Schrijver, echte rum en arak geene foefelolie, de brandewijn minder dan de aardappelen -brandewijn, deze minder dan de moutwijn. Bijzonder nadeelig
is de foefelolie des. brandewijns en van' den aardappelen -brandewijn. Van de mantwijn -foefelolie, daarentegen, gaf de
Schrijver 3 grammen aan een konijn, zonder,verder nadeelig
gevolg, dan dat het dier voor bijkans éénen dag geen voedfel
nam. De zoogenoemde vaste moutwijn -foefelolie is, volgens
den Schrijver, geene echte en zuivere foefelolie, maar een
mengtel van foefelolie en een eigenaardig vetzuur, 't geen
hij acidum faticofunz noemt. Tot zuivering der geestrijke
dranken van de daarin vervatte foefelolie, prijst de Schrijver,
boven andere middelen , vooral de doorzijging door plantaardige kool aan , waartoe door L E N o R M A N n een teeltel is
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ttltgedacht, welke hier nader befchreven en afgebeeld wordt.
Ook de zuivering door bijtende potasch gaf, volgens zijn on.
derzoek, eene zeer voidoende uitkomst.

Redevoeringen over het Plantenrijk , in zijne natuurlijke af..
deelingen en in verband met het Dierenrijk befchouwd;
door H. C. V A N F1 A L L, Hoogleeraar te Groningen. Ten
vervolge op de Redevoeringen van J. A. Ui L K' E N S, over
de volmaaktheden van den Schepper , in zijne fchepfelen
befchouwd, enz. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1837. In
gr. 8vo. XPI en 299 bl. 12- 80.

De Uitgever der Redevoeringen van den overledenen Hoogleeraar us L K E N S verzocht den Hoogleeraar V A N H ALL,
om dezelve te vervolgen en te voltooijen. Het vierde of
laatlie Deel dier Redevoeringen behelsde de Natuurlijke Gefchiedenis van het Plantenrijk , en volgens biet be(lek moest
hier nu nog eene Natuurlijke Gefchiedenis van de Delfftoffen
bijkomen. De Heer VA N H AL L belooft ons , die met de
Geologie in een vijfde en laatfte Deel te zullen behandelen.
Maar het Plantenrijk fcheen hem, en zoo als ons voorkomt
téregt, niet afgehandeld toe, daar het reeds vermelde vierde
Deel der Redevoeringen Hechts over de algemeene eigen.
fchappen der planten, hare ontleedkunde, hare levensvee.
fchijnfels handelt, zonder, even als zulks bij het Dierenrijk
gefchied was , tot bijzondere klasfen , orden en geslachten af
te dalen. Er was dus eene zekere ongelijkmatigheid in de
behandeling, wanneer hiermede de befchouwing van het Plan.
tenrijk afliep; hoezeer het ons twijfelachtig voorkomt, of
U IL KENS zelf, zoo hij in het leven gebleven ware, zulk
eene bijzondere behandeling op zijn vierde Deel zou hebben
doen volgen, daar hij in de elfde en twaalfde Redevoering
(de beide laatoen van dat Deel) de firekking der Gewasfen
voor de Huishouding der Natuur en voor den Mensch reeds
in het algemeen behandeld had.
De Hoogleeraar V A N 11 A L L heeft in dit boekdeel tien Redevoeringen gegeven , waarvan de eerfie handelt over de ver
planten over den aardbol; de tweede, over de-fpreidng
rangfchikking of rlelfelmatige indeeling der gewasfen , en de
tiende over het verband tusfchen het Dieren- en Plantenrijk.
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De overige zeven Redevoeringen geven een overzigt van de
meest belangrijke bijzonderheden en her nuttig gebruik van
onderfcheidene gewasfen , naar de volgorde der natuurlijke
familiën. Daar evenwel befchrijving der planten zelve hier
geheel op den achtergrond ítaat, was de volgorde der na
vrij onverfchillig, en de Schrijver had veel.-turlijkefamën
ligt ecne betere orde gekozen, wanneer hij een ander oog
aangenomen, en b. v. planten, die ons-puntvaerdlig
voedfel geven, andere, die ons geneesmiddelen verfchaffen ,
nog andere, die giftige eigenfchappen hebben, enz. had bij
zij tot de Dicotyledonen, Mo--engvod,rfchil
nocotyledonen of lcotyledonen behoorden. Nu vervalt wel
eens zijne behandeling tot eene naamlijst, die allerlei eigen
elkander in eene bonte opvolging, korter óf-fchapendor
langer, vermeldt, maar die her verfland onbevredigd laat en
het ferk(le geheugen vermoeit. Ook komt het ons voor,
dat de Schrijver zulks zelf nu en dan gevoeld heeft (zie
b. v. bi 165). Het zou niet moeijelijk zijn , voorbeelden
bij te brengen. Maar daarenboven is ook bij ons de bedenking gerezen, of de geheele behandeling van het onderwerp
niet te zeer buiten de wetenfchap omloopt. Hetgeen s C it ILL E R van de Wetenfchap zeide:

Einem ist fre die hake, die himmlifche Gdttin, -- dem andern
Fine tochtige Kuh, die ihn mit Butter verforgt,
geldt ook van de Natuur; en de volmaaktheden van den
Schepper in zijne fchepfelen te befchouwen, zal toch wel
niet hoofdzakelijk daarin gelegen zijn, dat wij weten, hoe
veel voordeel de mensch uit een en ander trekken kan, en
hoe b. v. de koffijkultuur op Java onze fehatkist fchraagt
en :lijft. Hier en daar heeft de Schrijver een eenigzins meer
wetenfchappelijk (landpunt gekozen , b. v. bij de befchouwing der Varens; maar over het geheel leeren ons deze Redevoeringen te weinig van de planten zelve kennen. In dit
opzigt verfchilt de behandeling vrij veel van die van u i LK E N S zelven in zijne Redevoeringen over het Dierenrijk,
hoezeer ook daar bevordering der eigenlijke wetenfchap en
diep doordringen in haren waren geest geenszins moet gezocht worden.
Wanneer de Hoogleeraar v A N H A L L deze onze aanmerking mogt onder de oogen krijgen, en van dezelve voor de
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behandeling van het laat(le Deel wilde gebruik maken, zou
het ons regt aangenaam zijn. Wanneer hij met dezelve niet
intlemt , hoede hij zich echter overtuigd , dat zij alleen door
waarheidsliefde is afgeperst van iemand, die liever prijst dan
laakt, en die daarom ook bijzondere aanmerkingen van minder algemeene firekking thans achterwege laat. Mogelijk zal
men ons te gemoet voeren, dat deze Redevoeringen populair
en voor het algemeen bevattelijk moeten zijn. Wij willen
ook niet, dat hier alles even geleerd ontvouwd en behandeld
worde, als in akademifche lesfen behoort te gefchieden.
Maar kan de wetenfchap zelve niet populair worden voorgedragen, en toch zoo, dat het echter altijd wetenfchap, d. i.
welgeordende, zamenhangende kennis is? Niet elke weten
daar even vatbaar voor; enkele wetenfchappen ge-fchapis
zelfs zulk eene behandeling volstrekt niet: maar de Na--dogen
tuurlijke Gefchiedenis zal toch wel niet onder deze laatalen
behooren. Eene eenvoudige, van het fchoolfche kleed der geleerdheid ontdane voordragt van het wezen der zaken wekt
bij den befchaafden lezer belangflelling, en vermeerdert het
getal van ware beoefenaars der wetenfchap. Zulk Gene be,handeling wenfchen wij bij het vijfde Deel des te meer, daar
er in onze taal, zoo ver wij weten, nog geene enkele handleiding tot de kennis der Delfflofkunde en Geologie beftaat.
De Engelfche litteratuur is rijk aan kleinere en grootere populaire en tevens echt wetenfchappelijke werken, vooral
over het laatstgenoemde vak, welke tot modellen dienen of
althans met vrucht geraadpleegd worden kunnen , zoo als die
van LYELL, BRANDS, PHILLIPS en het Hos' to obferve
van DE LA BÉCHF.

Kort Overzigt s'an de Gefchiedenis der Nederlanden, met name der Noord-Nederlanden, van den vroegoen tot den tegenwoordigen tijd; een leiddraad bij onderwijs en zelfoefening. Door Mr. B. U. L U L 0 F S. II Deden. Te Groningen, bij J. Oomkens. In gr. 8vo. Ijle D. 1835, 310, Ilde
D. ,1837 , 457 bl. f 6.60.
De Hoogleeraar LU L o F S, te Groningen hoezeer niet (gelijk dit op andere Hoogefcholen het geval is) belast met het
onderwijs der Vaderlandfche Gefchiedenis bij dat der,Neder,
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landfiche Letterkunde, oordeelde nogtans te regt, dat die
twee vakken te na verwant waren, om zich niet zoo wel
op het eerfie als op het tweede opzettelijk toe te leggen.
Hij heeft dan ook begrepen , de flotfom zijner nafporingen
aan het Algemeen te moeten mededeelen, als eene nuttige
bijdrage, niet zou zeer wat de algemeen bekende ítof, als
wat den vorm aangaat. Hij behandelt in dit gefchrift de Ge
aller Nederlanden, en wel zoo, dat hij, na eene-fchiedns
§ verhalenden tekst, eenige vragen doet volgen, doorgaans
(althans in het eeríie Deel) nog meer omvattende .dan die
tekst. Dit kan voor het onderwijs van uitfiekend nut
zijn. Wij hebben daarin echter éénen misflag opgemerkt.
Vóór de verfchijning van het tweede Deel was de leerling
buiten Raat om die vragen te beantwoorden, deels omdat
zij, gelijk gezegd is, veelal buiten het in de vorige § mede
deels omdat zij, vooral wat het Noord -gedlompn,
gedeelte onzes Vaderlands, inzonderheid Cronin--ostelijk
gen, betreft, nog al ingewikkeld zijn, en in bijzonderheden
treden, waartoe men fpeciale Gefchiedenisfen dier Provinciën
noodig heeft. Nu is er wel eene vrij volledige opgave der
bronnen voor onze geheele Gefchiedenis achter het tweede
Deel (bi. 423-457) geplaatst, maar deze was van geen nut
voor het twee jaren vroeger verfchenen eerjfe, zoodac de
leerling tot de verfchijning van het tweede Deel wachten
moest, om zich die vragen te kunnen beantwoorden. Doch
deze moeijelijkheid is thans weggenomen.
Het werk omvat onze geheele Gefchiedenis, met die van
het thans weder op zichzelve taande België. Het komt ons
voor, dat de oudere Gefchiedenis wat al te breed behandeld
is, in evenredigheid der nieuwere : de Heer LU LO F s fchenkt
ons ook de onbeduidendlle Belgifche Vorstjes, b. v. de vaak
zoo weinig om 't lijf hebbende Graven van Namen, niet
kwijt, en moet daardoor in het tweede Deel , hetwelk alles
federt de vereeniging der Nederlanden onder het beduur van
K A RE L V omvat, wel eens luchtig over de belangrijkste
zaken heenflappen. Hij fchijnt dit zelf gevoeld te hebben;
want bij het initrooijen van dichtregels in het eeríie Deel
zegt hij meermalen , zulks te doen , om het drooge, dorre
en eentopnige des onderwerps een weinig te verlevendigen.
In het tweede Deel is hij nogtans, met reden, nog milder
in het iniasfchen van verzen onzer groote Dichters over de
belangrijke gebeurtenisfen dier dagen; en men gevoelt, dat
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hij zulks con amore doet, gelijk zich ook zijn flijl merkelijk
verheft en zelfs nu en dan dichterlijk wordt, wanneer hij over
onze doorluchtige, onvergetelijke Republiek fpreekt. Wat
dat inlasfchen van dichtregelen aangaat, zoo vinden wij zulks
uitnemend doelmatig; het kan aan drie oogmerken tevens
voldoen: de voordragt verlevendigen en beter in 't geheugen
prenten; den leerling onze voorname Dichters doen kennen,
en dus tevens nuttig zijn voor de letterkundige Gefchiedenis;
en eindelijk, door de poëzij edele en vaderlandlievende ge
opwekken. De Heer L u L o r s heeft zich-voelnsihm
met eene bijzondere voorkeur van de gedichten van zijnen
uitmuntenden Gelderfchen landgenoot STARING bediend,
hetwelk wij daarom te meer goedkeuren, omdat die edele
Dichter zekerlijk minder bekend is, dan hij verdiende, (hoewel, aan den anderen kant, de juiste maat hier misfchien
wel eens is te buiten gegaan.) Welligt had men dan nu echter ook wel iets meer uit onze voortreffelijke Dichteresfe
VA N M Kit K E N, die zoo dikwerf vaderlandfche onderwerpen uit de oudere en nieuwere Gefchiedenis behandelt, en
bij de Gefchiedenis Van WILLEM IV Uit ONNO z W I E U.
VAN HAREN kunnen overnemen, wiens Geuzen in Vader
W I L LE M's droom daartoe zoo fchoone gelegenheid bieden.
Doch wij geven deze aanmerking gaarne voor beter: bij de
Gefehledenis der Watergeuzen heeft de Schrijver van ON N 0
z WI ER zeer goed gebruik gemaakt, en over 't geheel is
de keuze zijner aangehaalde dichtregelen voortreffelijk. Somtijds heeft hij ook andere in vreemde talen medegedeeld en
in Nederduitfche verzen vertaald. Ook zijnen luimigen en
fchertfènden verhaaltrant viert de Heer L u to F s , vooral In
het eeríie Deel , waar de drooge Plof hem blijkbaar hinderde, nu en dan bot: of het echter met den fijl der Historie wel beftaanbaar is, GOVERT VAN LOTHARINGEN
met den Bult „ een bogcheljoen" te noemen , (bl. 100) laten
wij aan zijne plaats. — Hoezeer wij vijanden zijn van het
historffche fcepticismus, dat bij de Duitfchers vooral tot eene
befpottelijke hoogte gedreven wordt, gelooven wij nogtans,
dat men, waar later meer naauwkeurige daadzaken en dag
nadere onderzoekingen bekend zijn gewor--teknigdor
den, de oude verdichtfelen of onnaauwkeurigheden niet meer
te berde moet brengen. Dus gelooft niemand meer niet W AG E N A AR, dat de drmorichen hier te lande gewoond hebben
(bl. 33) ; zij behoorden in Bretagne te huis. --- Het is uit
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bekend , dat de nederlaag en dood van Graaf A Rin 993, maar in 1002 heeft -plaats gehad ; en men
mag, na v A N S P A E N's Inleiding tot de Historie van Gelderland, niet meer van de Voogden en Graven uit het Huis
van Nasfau (preken, zoo als op bl. 77. (Zie echter ook
bl. 104, waar de Schrijver zelf die oude Gelder/the verhalen
in twijfel trekt.) Aan den anderen kant fpreekt de Schrijver
wel eens twijfelachtig, waar wij reeds vasten historifchen
grond hebben, zoo als de gefachtrekening can DIR K 1I,
ARNOUD en DIRK III, die door KLUIT zeer goed uiteengezet is. Ook zien wij niet, (bl. 36) hoe B IL D ERDIJK'Slaffe (pot het verhaal van P R o c o P t u s over de
JYarners kan omverwerpen, hetwelk die Schrijver zoo aanvalt , omdat juist WA G EN A A R liet naar den Gr-ieksch-Rorneinfchen tjdgenoot heeft medegedeeld. Nog een paar kleine
historifche misvattingen , of veeleer (daar de kundige Schrijver het ongetwijfeld zeer goed weet). overijlingen of fchrijffouten, zullen wij opnoemen. De Hongaren der tiende Eeuw
waren geene Hunnen; deze (de Hiong -nou der Chinezen) behooren waarfchijnlijk tot den Mongool/dien volksítam (gelijk
hen de. tijdgenooten allen befcbrijven); de eerstgemelden zijn
hetzij van Fin/then, hetzij van Turk/then oorfprong, en ver.
fchijnen vier.Eeuwen later uit het Oosten in Europa. (Zie
bi. 66.) De Bisfchopszetel werd niet (bi. 73) onmiddellijk
van Tongeren naar Luik overgebragt , maar eerst naar Maastricht. Op bi. 217 flaat , blijkbaar bij vergisting, L 0 D EWIJK VAN NEVERS, in plaats Van LODEWIJK VAN MAL E. In 1389, toen reeds de heerfchappij der Duit/die Orde
bijna anderhalve Eeuw geduurd had, waren er waarfchijnlijk
geene ongeloovige Pruis/en meer (bi. 227.) Het zullen Litthauwers geweest zijn, fchoon ook dezen onder hunnen
Grootvorst JA GEL L o in 1386 fchjnbaar het Christendom
hadden aangenomen. „ }1t Groot Privilegie van Vrouw
„ M A R I A werd (gelijk [ommigen ereenen) door F I L I? S den
„ Schoonera met toeltemming der Staten herroepen en vernie„ tigd." Heeft R L U I T het dan niet bewezen? De aanflag
van B REDER 0 D E op Arrrflerdam (IIde D. bi. 30) werd
niet verijdeld, maar gelukte; naderhand moest hij echtei van
daar vertrekken, toen het geheele land der Landvoogdesfe
gehoorzaamde. Het Volk van ijzer, dat A L VA beweerde
getemd te hebben, (bi. 44) waren niet de Italianen, maar de
Duitfchers (door hem In 1547 bij Mul/berg overwonnen.)

R LUIT

N 0 U D niet

OVERZIGT.

73

De flag van Ivry (b]. 106) maakte geen einde aan den burgerkrijg in Frankr ijk; dezelve duurde nog vijf jaren, tot den
flag bij Fontaine Frarfaife , na welken M A Y E N N E zich onderwierp. Niet ELIZABETH, (gelijk S CHILLER Zingt,
(zie b.. 103) maar onze Staten hebben den gedenkpenning
laten haan, waarop Rond: Flavit Jehovah et disfrpati font,
gelijk S C H E L T EM A in zijne Onverwinnelijke Floot van F IL I P S II , bl. 233 , heeft aangetoond. — Deze kleinigheden,
die ook den oplettendllen Schrijver kunnen ontfnappen, heb.
ben wij hier niet aangellipt om den Ileer L U L o F s te berispen, maar om te doen zien, hoe naauwkeurig wij zijn
werk hebben gelezen, en om die in eenera tweeden druk te
kunnen verbeteren.
De geest, die in dit werk heerscht, is uitmuntend. L uL OF S behoort tot die ouderwetfche Nederlanders, (in een'
goeden zin) die nog niet vergeten kunnen, dat hunne Vaderen Republikeinen geweest zijn, en die daarom, met alle
trouw en eerbied voor de Monarchale Regering, die Regering tevens als eene Conilitutionele Monarchij befchouwen,
waarbij noch willekeur aan de eene , noch vleijerij aan de
andere zijde te pas komt , tot welk laatfte onze Natie federt
eenige jaren wel wat te zeer begint over te hellen. Onze
Schrijver verzuimt dan ook geene gelegenheid, om de tijden
onzer doorluchtige Republiek, fomwijlen met geestdrift, te
verheffen, (b. v. b]. 79 des lIden Deels:) „ Die Unie,
„ Lezer! was de Leeuw met den bondel pijlen, welke meer
„ dan twee Eeuwen lang in Europa zoo geducht was, maar
na de tijden der Fran/cite Omwenteling zich dien pijlbon
uit den klaauw zag rukken en den band Haken, die-„del
„ de zeven vrije Gewesten aaneenfnoerde. Mogen dezelve,
„ fchoon dan ook op eene andere wijze, thans weder bijeengevoegd, als Conflitutioneel Koningrijk eens den luister te
erlangen, dien zij voorheen als Republiek bezeten-„rug
!" — Uitmuntend en behartigenswaardig is ook de
hebben
„
aanmerking op bi. 98, dat men wegens de onbepaaldheid
van de ftaatsregeling onzer oude luisterrijke Republiek, en
de gedurige twisten daardoor ontflaan, daarom toch niet laag
op dezelve moet vallen. „ .Men vrage zich af, of niet ook
„ in elke Con(iitutionele Monarchij een flrijd tusfchen de
„ verfchillende Monarchifche, 4ristokratifche en Demokrati.
„ fthe bellauddeelen , die haar vormen, zal heerfchen , en of
„ geheele ulaatkundige rust wel ergens elders, dan hetzij on.
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„ der den fchepter van een' dwingeland, of in het graf be„ f}aan kunne." Omtrent o L D E N B A R N E V E L D oordeelt de
Heer LU L 0 F s zeer gunflig, en hij heeft zich door de nieuwere
fchool van BI LDER DIJK niet laten wegliepen; Van B I L D E R.
D Ij it, wiens zoogenaamde Gefchiedenis des Vaderlands hij meer
dan eens krachtig tegenfpreekt, en de vischwijventaal, daarin
gedurig, ja fchier op elke bladzijde voorkomende, met kracht
ten toon ilelt; hoezeer wij dan ook in de Voorrede voor het
eerde Deel met bevreemding lezen, dat hij „ onzen beroem,, den B I L D E R D IJ K in zijne Gefchiedenis des Vaderlands
„ meermalen bewonderd heeft." Wat men aan dat lijvige
pamphlet bewonderen kan, begrijpen wij niet; een pamphlet,
dat bijna gefchreven fchijnt, om eens te beproeven, hoe geduldig onze Natie de grootfile Hechtheid en gemeenheid in flof
en vorm zou kunnen dulden, wanneer die onder het fchild
van een' beroemden naam fchuilen; een pamphlet, eindelijk,
van welks opgang bij velen BIL D E R D IJ If zelf, wanneer hij
nog leefde, "met diepe verachting over zoo veel Havenzin,
zeggen zou : 0 homines, ad fervitutem prent! (*) Dit laat
willen wij echter op den Heer LU LOF s volfirekt niet-fte
toepasfen, die zich menigmaal zeer flerk heeft verklaard te
dien onbefchaamden lasteraar van alwat onze Vaderen-gen
groots en fchoons gehad en gedaan hebben. Maar als Dichter meent hij mis Chien den Exhoofdman van het gild niet
geheel te mogen afvallen. — De Lezer vergeve ons deze
uitweiding, ons door den eerbied voor zoo vele Edelen, door
lI I L D E R D IJ K zoo vuilaardig aangebast, ingegeven.
-

(*) 0 zielen, kruipende onder 't juk der dienstbaarheid!
(Het vervolg en flat hierna.)

Verdediging van Mejufvrouw n. J. C. L E U R s, Kostfchoolhouderesfe te Utrecht, befchuldigd van het vervaardigen van
valfiche bankbiljetten en het uitgeven derzelve met kennis
der valichheid, voorgedragen aan het Hof van -isftfes, enz.
door Mr. J. V A N D E P 0 L L, lldvocaat. Te Air,Jlerdam ,
bij D. Groebe, enz. 1837. In gr. 8yo. 67 Bi. f: - 75•
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dediging van den Heer Mr. j. V A N D E P 0 L L zagen aangekondigd. Niet dat die uitgave op zichzelve ons bevreemd_
de; immers is het geene zeldzaamheid , dat een Advocaat
zijne gehoudene pleitrede door den druk gemeen taakt ,
waartoe , ingeval het proces eenen nadeeligen uittag voor
zijnen cliënt gehad heeft, verfchillende en zeer gewigtige
redenen kunnen befaan ; maar in de gegevene omftandigheden
konden wij niet nalaten bij onszelven te vragen, wat toch
wel den Heer v A N DEP •o L L tot die uitgave mogt hebben
bewogen, daar hij immers de verdediging zijner cliënte met
den meest gewenschten uitflag had bekroond gezien.
Een kort Voorberigt, waarmede deze Verdediging in het
licht verfchijnt, geeft het antwoord op deze vraag. De Heer
VAN D E P 0 L L zegt, tot de uitgave derzelve te hebben
befloten, niet omdat hij haar eenigermate waardig keurde om
onder de oogen van het publiek gebragt te worden, — het.
geen, dit zij in het voorbijgaan gezegd, wij niet kunnen na
als eene overdreven nederigheid aan te merken, welke-laten
hij met groote mannen gemeen heeft , — maar om den na
indruk tegen te gaan, dien de uitgave der acte van-delign
befehuldiging zoo wel , als de eenzijdige publiciteit aan deze
zaak gegeven, bij de welwillenden, wier vertrouwen daardoor aan het wankelen is gebragt, had doen ontdaan.
Is dit zoo, is het waar, gelijk Z. Ed. zegt, dat de dag
een niet onpartijdig verflag van den loop des gedings-bladen
hebben gegeven, dan verwondert het ons, daar deze befchuldiging toch wel niet al de bladen, die deze zaak hebben medegedeeld , zal betreffen, dat de Heer VA N DE P 0 L L
niet heeft kunnen goedvinden, bepaaldelijk dat of die bladen, welke hij bedoelde, met name aan te wijzen. Immers
is deze befchuldiging van dien aard , dat hij , wien dezelve
geldt, wel in de gelegenheid mag worden gefield, zich daartegen te verdedigen, welke hem thans echter is onthouden.
Bovendien hadden wij verwacht, dat Z. Ed. al die onnaauw.
keurigheden in de verflagen, van deze zaak het licht ziende, zonde hebben aangewezen en verbeterd , welke de uitgave dezer pleitrede zoo dringend hebben gevorderd. Nu
toch komt die geheele eenzijdige publiciteit, door de dagbladen aan de zaak gegeven, neder op twee bijzonderheden,
welke op bi. 17 en 22 der pleitrede in eene noot, de eene
van twee, en de andere van vier regels, zijn aangeteekend,
en met regt van uiterst gering belang en ter zake weinig of
,

,

,
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niets afdoende kunnen worden gehouden. Is deze dus, en
geene andere, de reden, welke den Heer VAN D E P o L L
tot de uitgave zijner pleitrede heeft doen beílulten, dan houde 7. Ed. het ons ten goede, dat wij ons hier onwillekeurig
aan het partarriunt mantes herinnerden; terwijl wij de aantijging van partijdigheid omtrent. degenen , die zich tegen dezelve niet kunnen verdedigen; alles behalve edelmoedig keuren.
Zooveel met betrekking tot de reden , welke tot de uitgave dezer pleitrede gezegd wordt aanleiding te hebben gegeven. Wat de pleitrede zelve betreft, is het ons aange.
naam, te kunnen verklaren, dat ons oordeel van dat van den
Heer VA N D E P 01. L ook hier weder verfchilt, daar deze
verdediging,, zoo wij vertrouwen, met genoegen zal worden
gelezen , gelijk bij ons het geval geweest is , en het bewijs
oplevert van de uitmuntecde wijze, waarop de Verdediger
zich van zijne netelige taak heeft' gekweten , als hebbende
Z. Ed. niets, ook niet de geringt}e bijzonderheid, verzuimd
of over liet hoofd gezien, welke in het belang zijner cliënte
kon worden aangevoerd. De zaken, in dezelve behandeld,
zijn met orde en duidelijkheid voorgedragen; de ftijl is zuiver, vloeijend, en verheft zich fomwijlen, waar het te pas
komt, tot Benen oratorifchen toon. Wij aarzelen dus geenszins, de lezing derzelve aan te bevelen.
Het ligt buiten ons bestek, in eene ontwikkeling en beoordeeling te treden van de bijzondere argumenten, in
de verdediging bijgebragt , en wij verwijzen alzoo hieromtrent tot de pleitrede zelve. Eene algemeene aanmerking ver
wij echter te moeten maken , met betrekking tot het-men
ítandpunt, van waar de Verdediger is uitgegaan, en met het.
welk wij ons geenszins kunnen vereenigen. Immers is het
in deze verdediging, zoo men zegt, fchering en inflag, „de.
ze vrouw kan niet fchuldig zijn ": van dit beáinfel uitgaande,
zegt de heer VAN D E POLL dan ook zeer te regt , dat al
de bezwaren gemakkelijk kunnen worden opgelost. Wij betuigen ronduit, deze zoo dikwerf herhaalde exclamatie te
houden voor eene zuivere petitie principii , en volltrekt niet
te kunnen begrijpen, waarom juist deze befchuldigde zooveel meer aanfpraak op eene zoodanige gunffige ondergelling
zon hebben dan elk ander, die voor de eerfte maal zich te.
gen eene criminele befehuldiging moet verdedigen, en wiens
vroeger levensgedrag, immers voor zoo verre het aan de
menfchen bekend is, altijd onberispelijk is geweest.
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Aan het flot zijner verdediging zegt de Schrijver, dat, al
blijft de fchuldige ook nog in het duister verholen, de tijd
komen zal, die alles aan het licht brengt. De Heer VAN
DE P O L L moge zich met deze hoop vleijen , wij voor ons
achten de vervulling derzelve thans minder waarfchijnlijk,
uit hoofde der zoo ftellige bepaling van art. 360 van het
Wetboek van Lijfftraffelijke Regtspleging.
,De aanceekeningen uit de pleitrede van den Heer VA I LL A NT, die deze verdediging befluiten, hadden, onzes inziens, gerustelijk achterwege kunnen blijven; immers behelzen dezelve volitrekc niets nieuws, en zijn weinig meer dan
de weêrklank van hetgeen reeds bij termijn van antwoord
door den Heer VAN D E POLL was betoogd geworden. In
de aanteekening A troffen wij bovendien eene zonderlinge
conftructie aan, die den Heer V A I L LA N T letterlik dobt
zeggen hetgeen Z. Ed. zeer zeker niet gemeend heeft. Indien hij toch op den ernst zijns levens en vorderende jaren
Heeds van niets meer afkeerig is dan van gemaskerde boos.
beid, zou daaruit het gevolg kunnen worden afgeleid, dat
Z. Ed. in vroegeren leeftijd dezen afkeer niet zoo ï}erk gevoeld heeft. Wij meenen deze misvelling alleen te moeten
toefchrijven aan de overhaasting, waarmede deze pleitrede is
uitgegeven geworden.
Wij befluiten met den wensch , dat de Heer VA N DE
POL L het doel, welk het dan ook zijn moge, dat hij zich
bij deze uitgave heeft voorgeíleld, volkomen moge bereiken.

Vondels Droom , Tafereel, opgevoerd ter gelegenheid van het
tweede Eeuwfeest van den Schouwburg te 4xfferdam, door
Mr. J. VAN LENNEP, enz. enz. Te Bmflerdam , bij
M. Westerman en Zoon en C. van Hulst. 1838. In kl.
8yo. 28 BI. f : - 30.
Het tweehonderdjarig befiaan van den Arf erdamfchen Schouwburg, en het feestelijk gedenken daaraan, wekte natuurlijk
de belangitelling van dm#els burgerij, en het mogt inderdaad een gelukkig denkbeeld heeten, dat de Directie van
dien Schouwburg het tijditip dezer feestviering verbond aan
die dagen, waarop VON DE L'S Gijsbrecht van flem/lel, vol gens overoud gebruik, ten tooneele gevoerd wordt; immers
F
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was liet dit Treurfpel, waarmede de oude Schouwburg, door
de Rederijkers der Amflerdamfche Kamer, inn liefde bloeijende, nu twee eeuwen geleden, plegttiatig geopend werd.
Met niet minder belangitelling vernam het tooneelminnend
publiek , dat de Heer, Mr. J. V A N L EN NE P, daartoe door
Commisfarisfen aitgeuoodigd, te dezer gelegenheid een fiuk
had vervaardigd , hetwelk , voor de eigenlijke feestviering
bettemd, ná de vertooning van den Cijsbrecht ten tooneele
gevoerd zou worden ; en ook wij, die meermalen bewijs gaven, dat wij wezenlijke letterkundige verdienflen, om het even
waar en bij wien ook gevonden , naar waarde weten te fchatten, deelden in dat gevoel. Reeds lang vooraf waren dan
ook de plaatfen in den Schouwburg voor den eerften feestavond befproken, en op dien dag zelv' was er voor den volgenden fpeelavond bereids geene plaats meer te verkrijgen.
Laat ons zien, in hoe verre de arbeid des Dichters aan zoo
veel belangítelling beantwoord hebbe!
Gelukkig mag het denkbeeld van den Heer V A N LEN NE P
genoemd worden, om ons, bij her ophalen der gordijn, te
verplaatfen in V o ND EL'S woning; waarin hij zich echter,
op dat oogenblik, niet aanwezig bevindt. Wij treffen aldaar
slechts zijne dienstmaagd GEE S JE aan , die met verlangen
de terugkomst van haren meester verbeidt, en hare nieuws.
gierigheid naar den afloop van de eerjie vertooning van den
Gijsbrecht met moeite bedwingt. De uitdrukking van de
gedachten en gevoelens der eenvoudige maagd (*) is vrij na.
tuurlijk voorgefleld, en hare kleine rol vond dan ook bij de
vertooning den meesten bijval. Er wordt geklopt, en zij
meent voor V 0 N DEL de huisdeur te openen , toen de Vriefche Dichter S T A R T E R binnentreedt , naar ,finJlerdam gekomen ter bijwoning van de opening des nieuwgevestigden
Schouwburgs, en die nu, over de treffelijke uitvoering van
den Gijsbrecht, zoo wel als over dit heerlijk Treurfpel zelf,
(*) Waarom echter V ON D E L, te 4mflerdain woonachtig, juist eene boeren - meid in zijne dienst moet hebben,
wier tongval wel altijd bij onze Acteurs eene gebrekkige navolging zal blijven, begrijpen wij niet. Het brengt ons de
Bruiloft van Kloris en Roosje, waar die fpraak allezins gepast
en natuurlijk is, ontijdig voor den geest, en werkt daardoor
eenigzins de Remming tegen, waarin de Dichter ons poogt te
brengen.
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verrukt , aan V 0 N D E L zijne hulde wenscht toe te brengen.
1-Iij besluit diens thuiskomst af ce wachten, en bevredigt
inmiddels de nieuwsgierigheid der dienstmaagd , omtrent' den
allergelukkigften afloop der feestviering. Dit gedeelte van
het tafereel is goed gefchetst, en 'moet de belangneming ver
rijst dan ook bij de terugkomst-hogen.Diblam
des Dichters, door de gezamenlijke Rederijkers, onder zang
en fnarenfpel , tot in zijne woning geleid, waar hij de hartelijkte gelukwenfchen van allen ontvangt, en dezelve met
dankbaar gevoel beantwoordt. Ook het gezang van fommige
Peden der Kamer: in liefde bloeiende, (rekt niet weinig, om
dit natuurlijk gefchedle tooneel te verlevendigen. Eindelijk
vertrekken v 0 N D E L'S' vrienden , benevens S TAR T E R, en
er heeft eenige redewisfeling tusfchen den Dichter en zijne
dienstmaagd plaats , die evenwel door v o N D EL aldra Wordt
afgebroken , daar hij , vermoeid en door aandoeningen overftelpt, naar eenzaamheid en rust verlangt. Alleen gelaten,
geeft hij aan zijne denkbeelden den vrijen loop; maar, alhoewel geflreeld door de eere hem te beurt gevallen, Is hij niet
zonder bekommering omtrent het lot van zijnen naam en
roem, in het toekomende. Hij denkt daarover na, zet zich
neder, en valt, al peinzende, in flaap.
Heeft het eenvoudig-ware, het natuurlijke en naïve der
tot hiertoe geteekende tafereelen den aanfchouwer belang_
ftelling ingeboezemd, thans wordt zijne verwachting gefpannen , en verlangend ziet hij uit naar de verzinnelijking van
V 0 N D E'L'S droom, (door den Dichter ten titel van zijn
Pluk gekozen) die — iets, dat men trouwens vooraf kan berekenen — aan hem de toekomst zal onthullen.
Drie middelen zijn er voorhanden, om den toefchouwer
bekend te maken met de voor_ en onderwerpen, die de ziel
van eenen fluimerenden , gedurende den flaap, waarneemt.
De flapende kan, namelijk, gelijk zulks bij fommige menfchen plaats heeft, wat hij zier of ondervindt, in afgebro.
kene volzinnen mededeelen; — hij kan, ra zijn ontwaken,
zijnen droom aan anderen, of in eene alleenfpraak, verhalen; — of wel de kunst kan ons aanfchouwelijk maken, wat
zich aan den geest van den fluimerenden, en terwijl hij vooronderl}eld wordt te droomen, vertoont. De Heer VAN
L EN N E P heeft zich van geen dezer natuurlijke of kunstma tige middelen bediend, gelijk uit het fluk zelf al aantlonds
blijkbaar is. Want, nadat de achtergrond des tooneels zich
Fá
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geopend heeft, ontwaart de aanfchouwer A P O L L O en de
Zanggodinnen, die, na eenige redewisfeling den inmiddels
ontwaakten V 0 N D E L, in Bene nevelwolk, de Treur- en Blij
van vroeger en lacer eeuwkring — van IE S C H Y--fpeldichtrs
L U S tot Mw. V A N MERKEN — aanfchouwelijk , en hem
met derzelver kunstgewrochten bekend maken. Na het verdwijnen van deze fchiznmenrjf volgen nog twee voorftellingen,
van het uitwendige van den tweeden, eenmaal afgebranden,
en van den tegenwoordigen Schouwburg; waarbij de invoering van het Zangpel, de Balletten en Arlequinades, gedeeltelijk , door tusfchenkomst der Zanggodinnen en der leden
van het Corps de Ballet, hoor- en zigcbaar wordt waargenomen; terwijl VONDEL zelf, bij het betuigen zijner
verwondering, de noodige opheldering vraagt en gereedelijk
erlangt. Eindelijk verkondigt A P o L L o aan den verbaasden
Dichter het inftandblijven van zijnen roem en het bewaren
van denzelven gedurende twee eeuwen , en kroont zijnen
fchedel met eenen lauwerkrans. De verrukte Zanger zet zich
anderwerf neder, wordt als ten tweedemale gekroond, en
fluimert weder in ; A P o L L o en de Muzen verwijderen zich ;
de achtergrond fluit zich weder; V 0 N DE L flaapt voort ; de
gordijn valt, en — het fink is uit!
Vraagt men ons, of deze fchikking ons behaagd en de
ontknooping ons bevredigd heeft, dan moeten wij beide
deze vragen ontkennend beantwoorden; en zulks te meer,
nadat, door de voorftelling van de tafereelen, die v o NDEL'S dusgenoemden droom zijn voorafgegaan, onze belang.
felling in hooge mate was opgewekt, en wij een' magtiger
indruk van de voorftelling des drooms, als zoodanig, hadden
mogen verwachten. Dezelve mist echter dien indrukmakenden invloed , naar ons gevoelen ten eenemale ; en wel, om
Heer VAN LENNEP, in de door hem gekozene vor-date
men, van den eenvoudigen en natuurlijken gang der waarheid is afgeweken; waardoor dan ook zijne wijze van voor
wekken kon.
-fielngbam
van
den
gang
der waarheid in VOND E L'S
Dit afwijken
droom is kennelijk in het ontwaken des Dichters, waarbij alle
denkbeelden, die wij ons omtrent droomera vormen, moeten
verdwijnen. Iemand toch, die opflaat, gaat, knielt, fpreekt,
vraagt, zijne. verbazing en vreugde betuigt, droomt niet.
Alwat hij waarneemt, ondervindt en verrigt, behoort tot
-
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den wakenden toeffand, en geenszins tot het gebied der droomen. Men hechte hier niet aan het denkbeeld van het zoogenaamd natuurlijk fomnambulismus; immers zouden wij ver
Heer V A N L E N NE P te beleedigen door de voor -mend
als hadde hij zich V ON DEL als /laapwande--ondertlig,
laar voorgefleld ; en .kan dit het geval niet zijn , is v o ND E i., gedurende zijne onderhandelingen met A P0 L L O en
de Zanggodinnen, werkelijk wakend, wat blijft er dan over
voor 's mans droom?
Is het gevolgde plan des Dichters, bij het afwijzen der
middelen, waarvan hij zich had kunnen bedienen, niet gelukkig te noemen , wanneer wij ons voornellen , wat natuur
en waarheid vorderen , of de illufte der kunst vermag; diezelfde uitslag is ook het gevolg, wanneer wij den goeden
fmagk raadplegen. Hij toch is het , die den Dichter ontraadt, om perfonen uit het werkelijke leven met louter denk
wezens in onmiddellijke aanraking en onderling ver -beldig
te brengen. Er kan en mag tusfchen het fofelijke en-band
datgene, hetwelk alleen als ideaal aanwezig is, geene dus
Gijsbrecht moge (al--danigemfchpbtan.Ide
hoewel een hors-d'oeuvre, ter gedwongene ontknooping van
het fink) de verfchijning en de toefpraak eens Engels geduld worden, omdat er werkelijk Engelen beflaan, en der.
zelver verfchijning alzoo onder de mogelijkheden behoort;
dan, een God der Dichtkunst en een negental Muzen beflonden, als zoodanig, nimmer, dan in de verbeelding der Dichters , en hierom is derzelver verfchijning, in het gebied der
wezenlijkheid, iets, dat onmogelijk plaats hebben kan. In
eene dichterljk- zinnebeeldige roorftelling moge men zulke gewrochten uit eene idealifche wereld dulden, ja zelfs met wel
maar men brenge A POL L O en de-gevalnfchouw;
Muzen alleen met elkander, of met de overige denkbeeldige,
mythologifche wezens van den Olympus, het Elyflum of van
den Tartarus in verband : met werkelijk befiaande wezens ,
met menfchen, kunnen en mogen zij nimmer in aanraking
komen, zonder dat er togen een' der regelen van den goeden
fmaak gezondigd wordt, welke gebiedend vordert, dat al,
wat in aard en wezen geheel onvereenigbaar is, niet met elkander in verband gebragt mag worden.
De. Heer A N L E N N E P fchijnt dit zelf eenigzins gevoeld
te hebben , bij het aanfchouwelijk maken der Dichters uit de
eeuwen , die vóór en ria v 0 N 0 EL geweest zijn ; immers bij
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voerde dezelve zwijgende en als in eene nevelwolk gehuld ten
tooneele. Zonderling echter volgt op deze gepaste voorhel.
ling de verfchijning van danfers en danferesfen , van de zoo.
genaamde Italiaanfche Maskers vergezeld; de laatstgenoemden, in ieders eigendommelijk karakter, als werkelijke we2ens, zich voordoende op eene triviale wijze, geenszins voegende aan de hooge tegenwoordigheid van AP o L L o en de
Zanggodinnen; eenmaal aangenomen zijnde, dat men het werkelijk beflaande met het louter denkbeeldige in onderlinge aanraking zou mogen brengen. En onder dit alles is en blijft
V 0 N DEL wakende, en aan elke handeling, door gefprele en
gebaar, deelnemende; tot dat hij — in Tiede van, na alwat
hij gehoord en gezien heeft, zijn gevoel in eenen Yondeliaanfchen lierzang lucht te geven -- door A P 0 L L o naar zijnen
leuntloel geleid wordt , ten einde aldaar in te ,/luimeren. Te
voren waakte hij derhalve, en droomde alzoo niet,
Dit in/luimeren maakt dan- ook het einde van het fink . uit,
hetzelve met Bene nietsbeduidende handeling befiuitende, in_
dien v O N D E L'S weder in/apen dezen naam verdient. Dan,
een zoodanig Plot, aan een fink voor eene blijde feestviering
beltemd, mogt dan ook (wij weten hiervoor geen gepaster
Woord) inderdaad /laperig genoemd worden! Van daar; dat
de buitengewoon talrijke fchare, dien avond in den Schouw
aanwezig, het fink geenszins als geëindigd befchou--burg
wende, op de tooneelgordijn bleef Raren, om een belang inboezemend einde te zien, en, toen aan dit verlangen, na
niet kon voldaan worden, teleurgefleld en onvol--turlijk,
daan (om niet meer te zeggen) het gebouw moest verlaten,
en ook daarna het Rukje, bij de nog volgende vertooningen,
in fpijt van al den glans van decoratiën enz, enz. , niet
meer begeerde te zien.
Wij hebben dit product des Heeren V A N LE N N EP, in
zoo verre hetzelve den droom van V o N DEL betreft, aan
eene kritiek onderworpen , die voor hetzelve, tot ons leed
geenszins gunllig heeft kunnen uitvallen; dan, in-wezn,
het gebied der letteren, der kunst en van den goeden fmaak
behoort men alleen op het werk , geenszins op den Maker
te letten. De plaats echter, die de Heer VAN LEN NE P
in het gebied der vaderlandfche Letterkunde heeft ingenomen, zou welligt , bij jeugdige vernuften , de zucht tot na
kunnen wekken; en het is daarom, dat wij gemeend-volgin
hebben te moeten waarfchuwen tegen die verwarring van
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denkbeelden, waardoor ongeoefenden vooral zoo ligt gevaar
loopen, om van het eenvoudig fpoor der natuur, der waarheid en des goeden fmaaks zich te verwijderen.
Onzes achtens had de Heer V A N L E N N E P de door ons
aangewezene verkeerdheden grootendeels kunnen ontgaan, door
al de handelingen, tot den droom betrekkelijk, achter een gaas
te doen vertoonen , terwijl V 0 N DE L bleef voortfluimeren.
Een tweede Tooneelkunfenaar, aan hem in geftalte, voorkomen en kleeding gelijk, had, almede achter dit gaas,
diens perfoon kunnen voordellen ; zoodat de werkelijke v o NDEL, in zonen droom, zichzelven kon wanen te aanfchou.
wen. Het denkbeeld van droom ware dan bewaard gebleven,
even gelijk zulks, nog onlangs, bij de vertooning van e L AD I N en diens droomgezigt, en andere dergelijke kunstmatige
voordellingen , het geval geweest is ; de illufie ware dan behouden; het fink had aan deszel:s titel beantwoord, en ons
den droomenden , in plaats van , gelijk nu het geval werkelijk
is , den wakenden V ON D E L voorgefleld.
De gemaakte aanmerkingen , die bij de lezing van het ftuk
onze belangftelling verminderen, doen zulks nog meer bij
de openljke voorjielling, vooral bij den afloop van dezelve,
waarvan de Dichter eene zoo fchitterende partij had kunnen
trekken, door den Zanger van Gijsbrecht aan het einde te
doen ontwaken, zijne vreugde en verrukking over het tafereel, in zijnen droom aanfchouwd , in eenige krachtige coupletten lucht gevende. Dit had de verzamelde menigte gewis doen deelen in de vreugde der heugelijke feestviering,
en dezelve ware alsdan op eene treffende, het publiek,
evenzeer als den Dichter, bevredigende, wijze befloten; terwijl thans aller gevoel, fiilzwijgend, openbaarde, dat men,
bij liet vallen der gordijn en het affcheidnemen van den (lui
Poëet, het liuk als niet geëindigd befchouwde. -mernd
Ondanks al het bijgebragte, erkennen wij volgaarne de ei.
genaardige moeijelijkheden, die de bearbeiding van zulke en
dergelijke tafereelen den Dichter doet ondervinden; en dit
vooral , wanneer men, van elders geene voorbeelden ter raadpleging of navolging voor zich hebbende, alleen kan te rade
gaan met die eenige en onveranderlijke beginfelen, welke de
goede fmaak en eerre gezonde kritiek in het gebied der kunst
hebben voorgefchreven, wier getrouwe aankleving dan ook
alleen eenen gelukkigen uitdag kan waarborgen, en, bij de
meesters in de kunst, de tijden door, verzekerd heeft,
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Deze beoordeeling uitvoeriger geworden zijnde, dan wij
ons aanvankelijk hadden voorgefteld, onthouden wij ons, omtrent het nevens ons liggend tafereel, als Dicht/luk befchouwd,
die vele aanmerkingen mede te deelen, welke ons bij het nalezen voor de aandacht kwamen, welke wij bereids hadden
opgeteekend, en waarvan wij, aan den voet dezes, eene enkele willen mededeelen (*). En hiermede nemen wij affcheid

(*) Hoe na b. v. het naïve aan het triviale grenst, toont
ons , op meer dan ééne plaats, (zijns ondanks zeker) de
Dichter zelf. Een enkel fiaaltje flechts. Nadat A P o L L 0,
met een meesterachtig: „ Genoeg!" MELP OME NE het
zwijgen opgelegd, en T H A L I A heeft opgeroepen, om v o ND EI. „ op haar beurt te ontdekken, dat ze aan zijn fchouw.
„ tooneel haar gunst niet zal onttrekken ," begint T H A LI A
hare aanfpraak, met een' vrij fnarigen zet op hare zuster
MELPOMENE, aldus:
„ Gewis ! want (preekt" [waarom niet: keuvelt ze?]
„ zij eeuwig voort,
„ Dan komt THALIA nooit aan 't woord."
En verder:
„ — — Een nieuwe foort
„ Van fpelen — —
„ Wordt bier uit Duitschland aangebracht:
„ En zoo zij al geen kunstmin kweekt,
„ Noch in de taal der Goden (preekt,
„ Zij brengt, en dat is veel gedaan,
„ Den Schouwburg goede winnen aan."
Spreekt zóó eene Zanggodin, welke taal mogen zich dan
wel niet hare tolken veroorloven ! Leefde vader F o it x E
nog, welk eene rijke bron voor zijn boertig vernuft ware
hier en elders voorhanden! — Doch misfchien haat A P o LL o zelf, de God der Dichtkunst, een' hoogeren toon aan,
die hem alleen kan betamen? De Lezer oordeelel

„ Itaalje zend(t) van haar ítellaadjen
„ Een drom van bonte perfonn(on)aadjen,
Die 't volk, dat naar verand'ring haakt,
„ Met fcherts , en zang, en dans vermaakt."
Vruch-
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van dezen wakenden droom , gedachtig aan de woorden van
DAN T a: E cadde come l'uom cut fonno piglia. Dat is:
Hij viel, gelijk een man door doodfchen flaap bevangen.
Vruchteloos hebben wij , het ganfche boekje door , naar
een paar krachtige, fententieuze regels gezocht, om die tegen de zoo even aangehaalde over te Rellen, omdat ons niets
liever ware geweest, dan, te dezer plegtige gelegenheid,
iets voortrcffelijks te hebben zien verfchijnen; maar wij zetten het den onvooringenomenen, één enkel paar dusdanige
regels, de ingevoerde perfonaadjen waardig, aan te wijzen.
Wie Goden invoert, moet hun ook , als 't ware, Godentaal in
den mond leggen, tenzij men de kennelijke bedoeling hebbe,
om dezelve te parodidren; eene bedoeling, waaraan men hier
fotowijlen, tegen alle waarfchijnlijkheid aan, moet denken.
Gedichten van A. B E E L O o. Te 's Gravenhage , enz. bij de
Gebr. van Cleef. In gr. 8vo. 187 BI. f3 -:

De Heer B EEL 0 o, reeds vroeger als Dichter gunfcig bekend, geeft in dezen bundel 26 grootere of kleinere Dichtukjes, in den loop der jaren 1820-1833 vervaardigd. In
de Inleiding zegt hij er van:
t Was rente Der lente; . De
„ zomer is daar.... Zij f enten , En wenfchen Om duurzamer ooft"; maar diezelfde bevallig gedichte Inleiding en de
drie flukken van de laatíie jaarteekening toonen genoegzaam ,
dat hij nog wel „ duurzamer ooft" leveren kan, en er nog
niet van behoeft ,te zeggen : Ach hoorera 't Uw ooren ,
„ Mijn laat/Je welligt ! In 't Breven Begeven Mij adem en
„ kracht;" (Ach! laat dien zekeren bekenden klaagtoon onder de Dichters toch geen mode worden!) en wij vertrouwen, dat, indien hij zich voor al te hard loopen en al te
hoog vliegen wacht, adem en kracht hem nog zoo ligt niet
zullen begeven.
Men zal, hopen wij , niet van ons vergen, dat wij alle
deze flukken op de critifche goudfchaal zullen gaan wegen
en tegen elkander opwegen , en naauwkeurig aanwijzen, welke ons voorkomen de volle gehalte te hebben, en welke. naar
onze fchatting te ligt bevonden zijn: dit zou, zoo de weger
zich al hiertoe bevoegd rekende, en hiervan als een eerlijk
„

'

„

86

A. B EEL O O

man rekenfchap deed, tijd en ruimte vorderen, die hij niet
nemen mag. -- Zonder de waarde van fommige andere te
willen verkleinen, komen ons de volgende voor tot de beste
te behooren. In het fragment, de Graftombe van WI LL E iu I, is deftige, dichterlijke gang, naar het onderwerp
gefchikt, zoodat men er meer, dan een fragment, over zou
verlangen; en op het gezigt van „'t gelijkend beeld des
„ helds in volle wapenpraal ," en van den titel „ van Vader
„ van zijn Volk, op 't voethuk uitgehouwen," dit goede floc:
„ Dan meen ik levend nog den grooten man te.aanfchouwen;
„ Dan rukt de magt der kunst den dood zijn' fchepter af,
„ En fraalt de onflerfelijkheid om 's helds verheven graf."
In MARIA STUART aan ELISABETH, Koninginne van
Engeland, hoewel wat lang, zijn fchoone plaatfen, vooral
het laatfte gedeelte , b. v. :
Nu zocht ik balling heul aan 't zusterlijke harte,
„ Mijne onfchuld mij bewust en uw regtvaardigheid,
„ En — voor der vriendfchap troost tot zalving mijner fmarte,
„ Werd mij , mij Koningin ! een kerker hier bereid!
„ Ik vlammen op uw kroon! ... Aanfchouw mijn wezens trekken !
„ Mijn kruin in's levens bloei dour 't vlijmend wee vergrijsd!
Mijn zoon! een beulenhand zal uwe moeder flagten.
„ Waar toeft uw wrekende arm, die heel dit Rijk vergruist?
„ Maar wat ontzinde klagt ! — ach, ducht geen driftvervoering
„ In 't fchrift, voor u beftemd! ze is menschlijk; rust,
mijn hand!
„ De doodfchrik greep een wijl mij aan met kille ontroering;
„ Haast overwin ik dien in 't hemelsch vaderland!
„ Daarheen hijge ik om rust! daar blinkt een kroon mij tegen,
„ Met weidfcher glans dan de uwe, of van heel de aarde,
omfiraald."
Treffend is de aanhef, bij den dood van mijnen jeugdigen
Vriend Af.,, en de beeldfpraak, van den eik ontleend, zuiver
en ongedwongen volgehouden, wat bij fommige.Diehters niet
altijd, en zelfs hier op de volgende bladzijde niet geheel het
geval is, waar misfchien wat te veel ongelijkfoortige beelden
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van hetzelfde voorwerp elkander opvolgen; maar de toon van

het geheele flukje is regt elegisch. -- Dergelijken en nog
lieftaliger elegietoon heeft ook het tiukje, hij het ten grave
leiden van min' jeugdigen Vriend T., beginnende:
„ Goeden nacht !.
„ Broeder! de aarde dekke u zacht,
„ Reeds zoo vroeg aan 't doel genaderd!

Wij , hier bij uw graf vergaderd,
Snikken, nu ge uw' loop volbragt:
.. Goeden nacht !" —
De Leerzang op VA N s P E Y K is op eenen fikfehen toon
en, gelijk meer andere in dezen bundel, in eenen goeden vaderlandfehen geest gehemd. — De twee flukken uit de Lu
van c A M o ë N s, eldamastor en Ines de Castro, kan-fiade
Ree. met het oorfpronkelijke niet vergelijken; maar zij fchijnen hem toe, goede vertalingen of navolgingen te zijn. —
Het volgende Pluk , getiteld c A ai o ë N S, is eene fchoone
dichterlijke rede, tot dien Dichter gerigt, waarin deszelfs
lof en lot in fraaije verzen bezongen, en tot welks beter ver
danteekeningen achter deze Gedichten, een kort-ftand,ie
overzigt van deszelfs levensloop gegeven wordt. Gaarne gaven wij ook hieruit eenige proeve; maar wij moeten ons

beperken.
Nog veel minder dus zal men van ons verlangen, dat wij
die flukken zorgvuldig zullen uitmonfieren, welke wij, bij
het doorzoeken van de portefeuille, niet bij voorkeur zou den gekozen hebben, als of minder belangrijk, of min zuiver
dichterlijk. Moesten wij dit doen, dan zouden wij het eerde
ftuk, den Togt van WILLEM III naar Engeland, wel der
lezing geenszins onwaardig keuren, maar het nogtans met
den Dichter, die in de Manteek. opregt bekent, dat » dit
fftuk uit meer jeugdigen leeftijd hem bij de herziening vrij
„ wat minder - bevalt dan toen ," eens zijn, wanneer hij „ er
„ over het geheel een poëtifcher tint in wenscht" : of dit
echter daaruit voortkomt, (gelijk hij meent) dat hij „ de
„ gefchieden^s al te zeer gevolgd heeft," zouden wij nog al
betwijfelen; want, als zij in al haren omvang wèl gevat
wordt, dan is het onderwerp grootsch genoeg voor een•dichttluk, zonder dat men er veel in behoeft te fantaiferen. Ook
willen wij nog wel toegeven, dat de jonge Dichter het hoog
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genoeg drijft , wanneer hij de Levensvreugd meent boven alles
uit de Dichtkunst te ontstaan. — Doch tot het min verkieslijke zouden wij b. v. brengen het vers op P OTT E R'S fchilderjiuk , de Hollandfche Stier, bij welks aanhef: „ Daar
„ boog nu gansch Euroop' voor Neêrlands jlerkte en mag ?"
enz., wij niet konden nalaten aan het Horatiaanfche: Quid
dignum tanto feret hie promisfor hlatu ? te denken; en offchoon wij er nu juist den ridicules mus niet in willen vinden, weten wij evenwel den (gefchilderden) „ flier aan Sei„ nes boord," wiens „ adem rookte," wien „ een vlam in de
„ oogen gloeide ," wiens „ kreet Sot driewerf toe door 't ruim
„ Mufeum loeide ," met het echte vernuft niet wel overeen
te brengen. — Zoo fchijnt het ons ook niet natuurlijk, in
de volgende Gedachte hij het overlijden van den Heer Mr.
JAN D E K R U Y F F , de ziel te vergelijken bij „ eene vlam ,
„ die door 't Hortend puin der bouwvallige hut heerlik naar
„ boven (leeg"; want dan fond immers de hut in brand, en
die vlam was de oorzaak van het iníiorten. — Ook in de
ílukken : Bij den dood van F E I T Ii, Pygmalion , en dffcheid
enz., vinden wij over 't geheel niet die gemakkelijkheid en
natuurlijkheid , welke dezen Dichter in andere (lukken eigen
zijn: er heerscht hier en daar eene flijfheid , gedwongenheid
en gezochte kunst in, die dezelve fomtijds duister maakt,
of, gelijk het wel meer gaat, zelfs geheel prozaisch doet
worden, en waaraan geen lange uitweidingen , zoo als in
Pygmalion, (waarvan bij korter behandeling welligt beter
partij zou te trekken geweest zijn) geen aanroepingen van de
„ vonk van brandend zielsgevoel" en van de „ geestdrift ,"
in het begin van het Iffcheid, helpen kunnen. — Maar genoeg, om Dichters, die zoo veel goeds en fchoons, als wij
hier vinden, kunnen voortbrengen, vriendelijk te verzoeken,
dat zij hunne zwakkelingen, hoe geliefkoosd ook om deze
of gene reden, liever flu l laten rusten.
Daar er in dezen bundel Hukken van onderfcheidene jaren ,
ook uit jeugdigen leeftijd, opgenomen zijn, en ieder, die
gewoon is iets in poëzij of proza te Rellen , en zichzelven
kent, weet, hoe noode men er fomtijds toe komt, om door
gezegden, die men te voren mooi gevonden heeft, maar die
eigenlijk den toets niet kunnen doortaan, de pen te halen,
willen wij (mogt het misfchien tot leering van jonge Dichters zijn 1) er hier eenige aanílippen , die wij liefst veranderd
zouden hebben. — B1. 21 lezen wij: „ die van 't lot der
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„ volken fchikt" : is dit niet een Gallicisme (qui dispofe du
fart des peoples)? men leze flechts : „ die der volken lot be„ fchikt." — BI. 34, fchijnt moede en krimpend of bij het
voorgaande magt of hij, of anders bij het volgende levensvonk te behooren ; maar naar den zin behoort het bij het
tusfehen beide liggende bij 't kwijnend volk: zulke conftructiën vindt men bij fommige zoo Prozaïsten als Dichters wel
eens meer ; doch zij zijn , dunkt ons , in onze taal , die zoo
weinig verbuigingsuitgangen heeft, om der naauwkeurigheid
en duidelijkheid wille te vermijden. — BI. 60, vindt men
deze regels onmiddellijk op elkander: „ De hechtfile zuil ont„ zonk uw tempelboog ; De grijze F z I T H is aan uw koor ont„ weken" : daar de Dichter hier de reijen van Apollo aan
voortgaat FE IT H als priester in die koren te-fprekt,n
befchouwen, fchijnt het eerfke beeld hier niet te pasfen,
even min als , bl. 61, „ de zegevaan , die kunst en (maak
„ heroverde ," (?) en die „ aan de (pits dier -reijen door hem
is opgeheven." — BI. 66, fpreekt de Dichter van „fmart,
die zijn jeugd in zwarte droomen nimmer had durven fchro.
„ men": zouden deze twee laattle woorden hier wel de regre,
of misfchien om des rums wille ontflaan zijn? hij meent im.
mers zich kunnen voorfielten ? — Hoe een „warme handen
druk," (zegt men niet beter en regelmatiger handdruk ?)-„
een „ hart, van plooijen vrij, in den nacht van 't ongeluk
„ tot een' lichtJlraal" zijn kan , is ons duister, gelijk het
Rukje zelf , (flan * * * bi. 88, 89) waarin het gevonden
wordt. — Dat „ het vaarwel een' traan in 't oog doet bran„ den ," laat zich zeer wel begrijpen; maar dat het „ een
„ wolk om d' ochtendgloed hangt ," (bi. 127) fchijnt niet zoo
natuurlijk en meer gezocht te zijn. — Nog eerder evenwel
is dit te dulden, dan dat (bi. 128) „ de wind de noten (wel
te verftaan muzijknoten) langs het flrand der Zuiderzee
(naar 's Gravenhage) jaagt." — Verlagen voor zich verlagen, (bl. 70) en iemand onderdoen, (bi. 158) in plaats
van voor iemand onderdoen, kan, meenen wij, niet gezegd
worden; even min als weelden in het meervoud, dat wij hier
een- en andermaal vinden, waar het zelfs om geen ineen.
finelting noodzakelijk is, maar dat misfchien Hechts tot de
drukfouten behoort, die hier nogtans minder in de woorden,
dan wel in de zinfneêteekens zijn.
Wij zouden nu nog wel een woord knnnen• zeggen over
het laatste, bier in zijne foort eenige, fatirieke, gansch niet
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van geestigheid oncbloote iluk, getiteld de Mode, day men
misfchien hier en daar nog te ernflig zou kunnen achten, en
welks deftig en ernCtig floc althans wel eenigzins vreemd is,
maar waarover de Dichter zelf, in de 4anteek., zich wegens de gelegenheid, waarbij het voorgelezen is, tracht te
verontfchuldigen, hetwelk men dus, zoo veel het kan, late
gelden: doch wij hopen genoeg gezegd te hebben, om . behoudens eenige kleine aanmerkingen, die wij de vrijheid namen mede te deelen, eenera bundel Gedichten aan te prijzen,
die over 't geheel waardig is nevens andere eene vereerende
plaats te bekomen.
J 0 ZE F, naar het Fransch Van B IT A U B á. Te 's Crarenhage , b ij A. Kloots. 1837. In gr. 8ro. 217 .81. f 2. 40,

De Vertaler begint zijne Voorrede met de aanhaling van

eenige regels van onzen verdienfcelijken A. L 0 0 Sf E S tot
lof van den Jozef van B I T A U B É. Wij gelooven , dat er. op
dien lof vrij wat valt af te dingen , en dat Loo s J ES zelf,
indien hij nog leefde, misfchien thans vrij wat lager toon
over dit werk zou aanf aan. Ree. meent , (en hij verheugt
zich in die meening) dat de tijd voorbij is, waarin men in
dergelijke hukken (maak had. Poëtisch proza, de flijl, waar
dit boek is gefchreven, heeft, den hemel zij dank! wei--in
nig bewonderaars meer. Het is ook eigenlijk een onding.
Laten poëzij en proza beiden hun eigen gebied behouden, en
de goede (maak niet door een amalgama van beiden, dat
geen van beiden is, beleedigd worden. Het fluk van B IT A U B É moge in zijnen tijd waarde gehad en opgang ge
hebben; het moge hier en daar veel goeds bevatten,-makt
en als kenteeken van den (maak des tijds opmerkelijk blijven,--Ree. gelooft niet, dat het thans en onder ons vele lezers
zal behagen. Daarover bedroeft hij zich niet. Daarenboven
acht hij voor zich waarlijk niet, dat de heerlijke gefchiedenis van jo ZE F, gelijk de H. S. ons die mededeelt , door de
behandeling van BI T A U B É gewonnen heeft, en hij leest
liever het nooit te veel geprezene werkje van onzen te vroeg
geftorven' I-I U L s II OT F, (uitgegeven door de Maatfchappij
Tot Nut van 't dlgeineen) dan de gezwollene , onnatuurlijke
bladen an den Franschman.
13 IT A U B A incusfchen is bekend, en behoeft hier niet be-

BITAUBI , JOZEF.

91

oordeeld te worden. Wij hebben met zijnen Vertaler te doen.
Had Ree. hem raad moeten geven, hij zou hem de vertaling
hebben afgeraden; maar, wilde hij ze toch ondernemen, hij
zou hens hebben aangefpoord, om ten minfle door zoetvloeiendheid, gemakkelijkheid , welluidendheid , en wat dies meer
zij , eene poëtifche kleur aan zijne woorden te geven. In
plaats daarvan vinden wij dikwijls droefheid en llijfheid van
ftijl, die de lezing moeijelijk maakt en eenen onaangenamen
indruk nalaat. Van tijd tot tijd is de zin flechts half voleindigd. Reeds de eerfte regels geven geen' zin: Foor eenigen
tijd waagde ik het, de flrijdhaftige toonera van den dichter
te herhalen, die, van den kruin des Helicons , waar hij, bekroond met de aloudfle lauweren, heerscht en den krijgsheld
en deszelfs zanger ontvlamt. En zoo zijn er verfcheidene.

Ree. erkent intusfchen, dat elders de vertaling beter is gelukt.
De uitvoering is vrij wel, offchoon het plaatje tegenover
den titel ter naauwernood een fieraad mag worden genoemd.

Pachter Martijn en zijn [ader. Naar het Hoogduitsch. Ijle
Stukje. Te 'sGravenhage, bij W. P. van Stockum. 1837.
In gr. 8vo.. 112 , YrIII bl. f1- 30.

Een dun, een goed, een zeer goed, een uitmuntend boekje,
Lezer ! beter misfchien dan gij er in langen tijd gelezen hebt. —
„ Maar (zegt gij) eene vertaling!" — Ja, eene vertaling;
maar eene goede, duidelijke, zoo als gij die (behoordet gij
tot het handwerk) zoudt hebben moeten maken. — „ Wat
beteekent echter de titel ?" — Een eerzame, verfiandige,
gevoelige Pachter fchrijft onbewimpeld en eenvoudig neder,
wat hem in het hoofd en uit het hart komt. Menfchengeluk, menfchenvreugde, waarheid, vroomheid, liefde, vriend.
fchap (telt hij u op zijne wijze voor. — „ Maar op welk
eene wijze ?" -- In den geest en in den fmaak van den ouden Wansbecker Bode, zonder hem flaafs na te volgen: het
is die zelfde gemoedelijke, zacht bedwingende, overredende
toon, waarmede CL A U D i u s kleine wonderen heeft verrigt ;
die betoovërende goedwilligheid, welke door echt Christelijke beginfels zoo zeer verhoogd wordt. Daarom, Lezer, bevelen wij u dit boekje aan. Als gij even zoo als de brave
Martijn over uwen vader denkt, zal het goed zijn; wanneer
gij zoo als hij uwe dagboeken zamenhlelt, zal het ook goed
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zijn; wanneer gij het leven zoo befchouwt als Martin, zult
gij gelukkig worden. Hoort den wijzen man over namen en
titels, over het zondagskleed, over eene verzameling van
fchilderijen , over het troosten der lijdenden , over een' feest
nacht bij manefchijn , en ook zijne gedachten op eenen oude
Het zal u waarfchíjnlijk gaan zoo als ons en-jarsvond.
een half dozijn onzer vrienden — gij zult tevreden, opgeruimd en geflicht het boekje roeilaan , en verblijd zijn , dat
men alzoo voor u heeft gedacht en gefchreven. Bovendien
vindt gij een avond-, morgen- en lentelied , voor 't minst zoo
goed gemeend en gerijmd als in menigen Almanak. Het is
moeijelijk, den ganfchen aard van Pachter Martijn's Ievensen menfchenbefchouwingen te kenfchetfen; eene joviale wijs.
begeerte huldigt de man; meermalen Relt hij de eene of andere waarheid in het kleed van een verhaal voor, en fpreekt
tot uw hart in gelijkenisfen, uit het leven ontleend.
Een enkel proefje:
„ Er was eens een rijk man, die in den Strengen winter,
„ waarin de armen, die geen hout bekomen konden, het zeer
„ kwaad hadden , het er voor zich , in zijne warme kamer ,
goed van nam. Maar nu op zekeren middag viel een ver
kwikkende zonneiraal in de koude kamer van zijnen asmen-„
buurman, die tegenover hem woonde; toen vergat de rij
dat hij bij zijne goed geiiookte kagchel de geringe-„ke,
warmte der winterzon ligt misfen kon; hij werd onteVre„ den, en benijdde den arme zijn' zonnefchijn." — „ Foei,
dit was laag!" — „ Ja wel laag. Gij dan, die dit ge„ voelt, doe niet aszool"
Zoo zouden wij eenige bladen kunnen volfchrijven, als dit
noodig ware. Wij gelooven , dat deze Pachter eene waardige plaats zal bekleeden in uwe moderne boekenkas , naast
de werkjes van LUBLINK WEDDIK, HELDRING en conforten. Als wij ons niet vergist hebben, meenen wij den
eerstgenoemden weder (alweder (tond er bijna) ontmoet te heb.
ben in den voorafgaanden Brief van Oudoom Jacob aan zij
Neef Stefanus Martijn. Wanneer de oude Heer aan zij.-ne
nen dartelen Neef verklaart: „ Mogelijk is er hier of daar
„ een, die den echten fmaak heeft voor deugd en luim, en
„ u danken zal, dat hij Pachter Martijn door' u leerde ken„ nen," — dan hopen wij, ter eere van ons befchaafd Pu.
bliek, dat die voorfpelling moge vervuld worden. Voorts
zijn de twee brieven van oudoom Jacob en neef Stefanus
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fcherp en bijtend genoeg, en flaan daardoor in zeker zon.
derling contrast met den volgenden gemoedelijk-wijsgeerlgen
toon van het boekje. Wij wenfchen deze vertaling in vel er handen en harten; men zal er althans wel zoo veel uit
kunnen putten als uit het legio Romans en het nu aanruk
huppelende en zingende Epheme--kendLilputrsg
riden , de Almanakken — en hiermede genoeg! Het tweede
ílukje vinde eene plaats nevens dit eerde. Druk en letter
-zijn bijzonder goed — all fashionable.
Beknopt Overzigt van het Piketfpel, gevolgd door eenige korte
Lesten in het ff histfpel. Te 's Gravenhage, b ij A. Kloots.
In kl. 8vo. 24 Bl. f : - 25.
,

O

nder de winteravonduitfpanningen beflaat, in onze ge.
mengde gezelfchappen, het kaartfpel eene belangrijke plaats,
en het behoort thans tot eene goede opvoeding, daarin niet
onbedreven te zijn. Vandaar die zoo vele handleidingen over
de verfchillende kaartfpelen, die nu eens meer, dan eens
minder in de mode zijn. De wereld nemende zoo als zij is,
en de menfchen zoo als zij zijn, dient men wel eenige bekwaamheid te verkrijgen in die fpelen, welke niet enkel van
de blinde fortuin afhangen ; en daaronder is het piketten geen
der verwerpelijkfle, omdat het oordeel en oplettendheid vordert. Onder geleide van een goed fpeler, kan het werkje,
dat wij aankondigen, daartoe strekken ; ook de wenken of
lesfen , die het omtrent het nog meer algemeene whistfpel
aan de hand geeft. Bezwaarlijk, echter, zal men zonder
meester (lagen, en oefening alleen is in Raat, de waarde van
foortgelijke handleidingen te bepalen, waarvan de aangekondigde geenszins de minfie is. Het kost bovendien eene kleinigheid , minder zelfs dan een fpel goede kaarten; en wie
dan toch fpelen wil, zal zich de uitgave van zulk een leerboekje niet beklagen, waarin het geleerde ten overvloede
herinnerd, • of foms een nieuwe regel of zer aangewezen
wordt. Wij zeggen het overigens den Schrijver na:

Savoir la marche est chofe fort Unie;
Savoir le jeu, c'cst le fruit du genie.
BOEKT ESCI-i.

1838. No. 2.
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JAARBOEKJE

Jaarboekje voor de Doopsgezinde Gemeenten in de Nederlanden. Te dmJlerdam , bij M. Schooneveld en Zoon. 1837.
In kl. 8vo. 125 Bl. f 1 - 20.

Gedurende nagenoeg drie Eeuwen beftaat in ons Vaderland
eene Christelijke Gemeente, die, na in het bloèd harer martelaren gegrondvest te zijn, nederig en onopgemerkt voort groeit, als eene veldbloem in het woud der verfchillende
Kerkgenootfchappen, en federt de Hervorming zich de vrijheid en befcherming waardig maakte, haar door alle tijden
heen verleend. Door geene banden van algemeen befluur
omklemd, is zij overal in ons land verfpreid, en werkt zij
niet zonder vrucht, in grootere of kleinere, ja foms zeer
kleine afdeelingen, aan den opbouw van het Rijk der Waar.
heid, in liefde en nederigheid. Door weinigen goed gekend,
beftaat hare Gefchiedenis nog maar in fragmenten, die op
eene bekwame hand wachten, om ze zamenhangend en oordeelkundig te bewerken. Iedere bijdrage daartoe Is niet alleen voor de Doopsgezinden in het algemeen , maar ook voor
eiken Godgeleerde belangrijk, om eenmaal het nog open vak
in de bijzondere Kerkgefchiedenis aan te vullen.
De lust tot onderzoek en tot verzameling der bouwfloffen
voor de bedoelde Gefchiedenis is onlangs ontwaakt; wij
zien dien ook in dit werkje van den even kundigen als ach
M U L L E R doorblinken , die bij-tingwardeHol
het opmaken van de Naamlijst der Doopsgezinde Gemeenten
en derzelver Leeraren in de Nederlanden , welke federt 1829
niet was uitgegeven , gepast oordeelde , om, behalve het ver
Gemeenten en het zoogenoemde Kerk--flagderbuitnch
nieuws , daarbij ook eene rubriek van Doopsgezinde Mengelingen te voegen, waardoor het werkje zoo wel voor Doopsgezinden als voor allen, die in de Gefchiedenis van hun Kerk.
genootfchap belang hellen , van veel waarde is geworden , en
jaarlijks op een vervolg doet hopen, wanneer het debiet maar
eenigzins aan de moeite en zorg van den bekwamen Verzamelaar en de kosten van de Uitgevers, die voor nette uitvoering zorgden, beantwoordt; waaraan wij, voor de eer
dier verlichte Kerkgemeenfchap zoo wel, als onzer vader
Geleerden , niet willen twijfelen.
-landfche
Wij hebben die Mengelingen met buitengemeen veel genoegen gelezen. Zij beflaan 1. uit een beknopt onderzoek naar
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den oorfprong en de beteekenis der benamingen van Menno
en Doopsgezinden ; 2. over het ontgaan en gebruik van-nite
Bijbelvertalingen onder de Nederlandfche Doopsgezinden ; 3.
eene proeve van de wederkeerige Christelijke betrekking tus.
fehen de Regering der Nederlanden en de Doopsgezinden ,
en 4. een vrij uitvoerig verflag omtrent de zoo genoemde
Liefdepredikers en ongeltudeerde Leeraren onder de Doopsgezinden. Gedoogde ons beflek een uitvoerig verflag, wij
zouden daartoe wei lust gevoelen; maar wij kunnen ons
alleen tot aanprijzing bepalen, met de verzekering, dat niemand zich de geringe kosten van aankoop van het kleine
boeksken zal beklagen, waaruit men den Verzamelaar als een
man van kunde, geleerdheid, fmaak, en te gelijk als een
verdraagzaam en godvruchtig mensch leert kennen, volkomen waardig, om, benevens zijnen ijverigen Ambtgenoot,
aan het hoofd eener Kweekfchooi te (laan, uit wier boezem
bekwame Godgeleerden en ijverige Leeraren voortkwamen ;
eene Kweekfchool , die, even gelijk een goede boom, rijpe
vruchten leverde en even voortreffelijke belooft. Wij verlangen naar een volgend Jaarboekje, waarvoor het den Verzamelaar aan geene bouwstoffen kan ontbreken, opdat de Gefchiedenis van het Kerkgenootfchap , waartoe hij behoort ,
meer en meer toegelicht, en alzoo op.de hoogte worde ge.
bragt, dat het fchrijven daarvan niet meer onder de vrome
wenfchen behoeft gete?d te worden.
Achter dit werkje vindt men, bij wijze van toegift, de
Naamlijst der RemontIrantfche Gemeenten, Profesforen (lees:
Profesfor) en Predikanten in de Nederlanden.

N. 1. Nederlandfche Minzen-fllmanak voor 1838. 20ffe Jaar.
Te dmflerdam , bij J. Immerzeel , Jun. 1 3-50.
2. Tesfelfchade. Jaarboekje. Te Imferdam , bij H. Frijlink.
f 3-75.
3. Groninger Volksalmanak. 2de Jaargang. Te Croningen,
bij J. Oomkens. f: - 75.
4. Almanak tot bevordering van kennis en goeden (maak. llde
Jaargang. Te Croningen, bij J. Oomkens. f : - 40.
G2
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5. Drentfche Volksalmanak. 2de Jaar. Te Koeoorden , bij
D. H. van der Scheer. f 1- :
6. Overijsfelfche Almanak voor Oudheid en Letteren. 3de
Jaargang, Te Deventer, b ij J. de Lange. f 1.50.
7. Gelderfehe Volksalmanak. Ode Jaargang. Te Arnhem, bij
C. A. Thieme. f: - 75.
8. Utrechtfche Volksalmanak. 2de Jaargang. Te Utrecht, bij
J. G. Andriesfen. f :. 90.
9, Calliope. Te Rotterdam, b ij .A. Wijnands. f 2. 10.
10. Almanak voor 1!7ilitairen. Ode Jaar. Te Koevorden, bij
D. H. van der Scheer. f 1- 20.
11. Amflerdamfche Studenten-Almanak. Te 4mflerdam , bij
J. D. Sijbrandi. f 1.80.
12. Almanak voor Hollandfche Blijgeestigen. 8j1e Jaar. Te
Hoorn, bij Gebr. Vermande. f: - 60.
13. Almanak tot Gezellig Onderhoud. Te Deventer, bij A.
ter Gunne. f: - 30.
14. Miniatuur - 413nanak. 2de .Jaargang. Te Utrecht, bij
L. E. Bosch en Zoon. f : - 90.
1S: Bijbel/die Almanak. (Uitgegeven door het Nederl. Godsd.
Traktaatgenoot/chap.) Te 4mJlerdam, bij C. A. Spin.
f: - 10.
16. Nuttige en aangename Tijdkorter, enz. Door A. H A Z E Lit O r F. 26fle Jaargang. Te Groningen , bij J. Haftenkamp.
f: -25.

Z

ietdaar het eerfte zestiental Jaarboekjes, dat tot ons kwam!
De menigvuldige aankondigingen doen ons nog een aantal anderen in het verfchiet zien; zij komen dan echter als mosterd na den maaltijd, zoo als die, welke wij nu aankondigen, ook meestal te laat kwamen voor eene tijdige vermelding. Eene maandrubriek voor Romans is reeds behoefte
geworden; eene jaarrubriek voor Almanakken wordt het
evenzeer. In afwachting of de Redactie daartoe moge befluiten, zeggen wij, zoo beknopt mogelijk, ons gevoelen
omtrent bovengenoemde werkjes, omdat ruimte en tijd en getal alle uitvoerigheid verbieden.
No. 1 houdt zijne reputatie flaande. De bekwame Uitge-
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ver doet aiwat hij kan, om, door keur van graveer- en
drukkunst, belangrijkheid van inhoud en kracht van voorbeeld, de letterkundige wereld en het fchoone geflacht aan
zich te verpligten. Misfen wij met fmart beroemde namen,
ontbreekt zelfs H A S E B R OK K aan de verzameling; waar
Dichters als BOGAERS, BEETS, KLIJN, SPANDAW,
W A R N S I N C K, W I T H U Y S, om van anderen te zwijgen,
medewerken, heeft men nog voor geene vermindering te vree zen. Wij leeren ook van minbekende Dichters fraaije (tukken kennen, wel waardig in zulk eene verzameling den ftroom
der vergetelheid onttrokken te worden. De afbeeldfels van
den jeugdigen BEETS en den krachtigen VAN DAM VAN
I S S E L T verfieren den titel ; de overige gravures hebben ook
hare waarde ; dat van v A N S P EYE is echter niet bijzonder
gelukkig uitgevallen. Wij lazen de meeste verzen met veel
genoegen , vooral dat aan eene jonge Moeder van B Et T s.
Kaf fchuilt er bijkans niet onder het koorn. Een goede
geest fchijnt in onze poëzij terug te komen; wij verheugen
ons daarover regt hartelijk: het verval, dat wij vroeger befpeurden, worde luisterrijk uitgewischt; het debiet beantwoorde aan de kosten en zorgen van den vlijtigen en kunstkeurigen Verzamelaar en Uitgever, waartoe wij gaarne door
aanprijzing medewerken , te meer omdat hij in
No. 2 een' geduchten mededinger gekregen heeft. Voor het
eerst verfchijnt hij in een allerbevalligst gewaad, en flreefc
zijnen ouderen broeder op zijde. Het zou echter jammer zijn,
indien hij hem verdrong. Wij denken, dat beiden eendragtig
kunnen bedaan. De naijver worde alzoo op gepaste wijze.
opgewekt, zonder dat zij tot laakbare jaloezij verbastere!
Sapienti fat! -- De titel is welgekozen, het plaatwerk allerkeurigst; behalve dat van S LU VT E R, hetgeen ons minder beviel. LANGE leverde twee gravures; c o UW ENBERG een gelijk getal op flàal , die van zijne bekwaamheid
getuigen, om, op kleine fchaal , fraai', krachtig en uitvoerig
te werken. De steendruk van K LEI N kon op de pers van
B A C K E R niet ongelukkig uitvallen ; en de houtfnede van
K A I S E R bewijst, wat die kunst vermag, als zij wordt aan
inhoud wordt door proza en poëzij afge--gemodi.—D
wisfeld. De eerste is van den bekwamen Redacteur P o T_
GIETER en van den Humoristifchen LUB LINK WEDDIK ,
wiens Diaken , in den trant van it U V G E N s gedicht , aller
Minone van BEETS, Mathilde van H E u E-ardigst.De
en het naïve versje van BRESTER zijn wezenlijke fieraden.
Waarlijk, dit boekje opent den wedllrijd met glans! Wij
vernemen , dat het debiet aanzienlijk is. Mogen in het vol
jaar de Muzen en Tesfelfchade ons evenzeer op zooveel-gend
keurigs en fraais blijven vergasten ! Beiden verdienen voort
beslaan en eervolle onderfeheiding.
-duren
No. 3, om met de oostelijkfie provincie te beginnen, blijft
als provinciaal volksboekje voorwaarts gaan. De inhoud is
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voor den liefhebber der vaderlandfche gefchiedenis belangrijk, voor den Groninger fchier onmisbaar. Over het prent werk verfchoont de Uitgever zich te regt; wij willen er dan
ook niet over klagen. Wanneer, zoo als nu, verdientlelijke
mannen zich door keur van bijdragen beijveren, om het werkje te doen blijven, wat het behoort te zijn, voorfpellen wij
het een lang en bloeijend bellaan.
Na. 4 wordt in grooter formaat, tot weinig hooger prijs
dan te voren, uitgegeven. Voor de Leden van het Departement Leens blijft het geen ongepast gefchenk. De Uitgever
ziet zijne moeite, volgens verzekering der Redactie, door
een ruim debiet beloond;. een bewijs, dat er in het noorde.
lijk uithoekje van ons Vaderland fmaak in gevonden wordt:
waarom zouden wij dan hier gispen?
N°. 5 beijvert zich, om den verkregen roem te bewaren en
te bevestigen. Het af beeldfel van W E M E L T I E N is bijzonder fraai; dat van het groote Hunnebed te Borger zeer goed
behandeld; het derde fleendrukje beviel ons minder, De
proza -inhoud is ook voor de gefchiedenis belangrijk. De
versjes zijn voldoende, zonder op hooge vlugt aanfpraak
te maken. Wij geven aan het geheel gelijken lof als in het
vorige jaar.
N°. 6 behoudt zijne eigenaardige kleur van welvaren en
gefpierde geleerdheid , die alles behalve pedant of vertelend
Is. Het dichtwerk befiaat eene fpaarzame ruimte. Wij lazen
den LYonderdoctor in het Deventerfche dialect met bijzonder
veel genoegen ; het is in deze verzameling op zijne plaats,
en vervangt, door luim, niet onaardig het diepgeleerde fluk
van den in oude taalkennis doorkneden H A LB ER T S M A,
wien men waarlijk wel met volle regt, meer nog dan Honoris caufa, den Doctorstitel in de Letteren opgedragen heeft.
Maar, laat , de correctie niets te wenfchen over? Wij vonden althans op bi. 285 Pf. 54 voor 55, even zoo op bi.
286, en op bl. 288 Pf. 59 vs. 41 voor vs. 10, om van meerdere te zwijgen. Wij mogen niet uitweiden , maar wel ver
dat Oudheid en Letteren de regte titel voor dit-zekrn,
hoogstbelangrijke Jaarboekje is ; een Volksalmanak is het
echter niet; maar wel is dit
No. 7, die, zijn doel getrouw, kost voor alle, meest evenwel voor Gelder/the monden blijft geven. Wij bevelen vooral
het Kerkhof der Batavieren, bij Setten, en het flukje over
H U Y GE N S Boerenhuizing, op Beekbergen , aan de aandacht
onzer oudheid- en letterkundigen. Ook zonder onze wel
aanbeveling zal het werkje, dat zijn vierde jaar-mend
beleeft, wel, een uitgebreid debiet behouden.
No. 8 is van Redacteur en grootendeels ook van medearbeiders veranderd, maar heeft er niets bij verloren, het prent werk echter niets bij gewonnen. Dc dikke, geleerde Tranfifalaniër zal hem wel zijne oudheidkennis niet benijden.
Voor het lokale van Stad, Provincie en Hoogelchooi blijft
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hij zijne waarde behouden; ja door vele toevoegfels vermeerderde de bruikbaarheid. Wij zien een' volgenden jaargang
te gemoet, om ons oordeel over dat boekje te vestigen,
't geen dit jaar althans beter is dan het vorige; meer kunnen wij er niet van zeggen.
N o . 9, la noble Calliope, verfchijnt dit jaar met drie fraaije
fteendrukplaatjes , en ftaat geenszins achter bij den vorigen
jaargang , die toen door een' anderen Uitgever bezorgd werd.
VAN DEN BROEK, VAN DER HOOP, NIERMEIJER, TEN
KATE, L U B L 1 N K WED DIK leverden belangrijke bijdragen.
De onberijmde poëzij Van D E K A N T ER 15 verre van onge-

rijmd te zijn; zij beviel ons bijzonder, hoe veel men ook tegen de foort in onze taal met regt moge inbrengen. Ook
in dit boekje verdwenen de fporen van verval, die wij vroeger betreurden , bijkans geheel. Met regt heeft men alwat
tot den Almanak behoort weggelaten. Wij bevelen het, met
volle ruimte, aan ieder, die prijs helt op den bloei onzer
zich als herhalende poëzij.
N°. 10 werd ons nu eerst, op vierjarigen leeftijd, ter aankondiging gezonden. De inrigting is niet kwaad voor Mili-

tairen. Gefchiedenis, levensfehetfen, gefchiedkundige verhalen, befchrijvingen van zee- enveldfagen, en dichtftukjes,
worden in zoo vele rubrieken behandeld. Onder de tweede
vindt de brave Generaal - Majoor w 1 L D EM A N eene verdiende
en eervolle plaats ; zijn afbeeidfel prijkt in !leendruk tegenover den titel. De kopij van de fraaije plaat, voorfiellende
N A P O L E O N in den avond vóór den flag van Austerlitz, is
zoo tamelijk mislukt. De achtbare M OK N s leverde eene
bijdrage in proza, en eene in poëzij. C L A V A R E A U'S vertaling van Mr. A. B 0 G A E R s keurig vers op den dood van
den Sappeur V ER TI N is fraai, en hier zeer goed op zijne
plaats. Zonder onze aanprijzing bellond het boekje reeds
vier jaren; moge het, met dezelve, hoe onbeduidend en oppervlakkig ook , voorzien, nog lang voor onze dappere ver.
dedigers , die ook de lier toonden te kunnen behandelen ,
blijven beflaan!
No. 11 beflaat dat nommer toevallig in onze opgave,
't geen wij aanftippen , opdat de Heeren Studenten er geene
aanmerkingen op zullen maken. De inhoud getuigt van de
zucht, die de fuderenden onder onze ftuderende jongeling.
fchap , hier en elders , bezielt , om , bij ernftiger bezigheden,
ook der Muzen gepaste offers te brengen. Zij doen het in
't Latijn, Grieksch, Engelsch, Duitsch en Hollandsch; alleen het Fransch ontbreekt. Het boekje is niet lijvig, maar
getuigt van den fmaak der vervaardigers en van dien der redactie. Onze ruimte verbiedt alle recenfie. Het weluitgevoerde afbeeldfel en het fac-smile der , handteekening van
Prof. c. A. DEN T E x , zoo befpottelijk dom, in fommige
Couranten-aankondigingen, D U V E x genoemd , verfiert den
titel. Is het beeld ook welgelijkend ? Wij meenen , dat dat
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van den vorigen jaargang te dien opzigte vooral niet minder
voldoende was.
No. 12 beleeft reeds zijn achtfie jaar. He proza is niet
van geest ontbloot ; de versjes zijn luchtig opgeflagen ; de
prentjes fchier beneden het middelmatige; het geheel voor
den goedkoopen prijs niet verwerpelijk.
No. 13 begint zijne loopbaan zonder prentjes of pretenfie.
Het doel is; om voor weinige centen de naar geest en goederen minbevoorregte klasfe een boekje te bezorgen, dat',
behalve den kalender, eenige niet geheel nuttelooze lectuur
bevat; en dat doel zal door de uitgave ook wel bereikt worden. Wij meenee Het beroep naar de Stad, zeer lang gele
een jaarboekje gelezen te hebben: is dat zoo, dan-den,i
mag het nog wel eens, na zoo lang een tijdsverloop, herlezen worden.
N°. 14 blijft een allerliefst gefchenkje voor Dames. Formaat, inhoud, uitvoering, plaatjes, alles werkt daartoe, op
eene bevallige wijze, mede. Koopt het dus, liefhebbers,
indien ge 't nog niet mogt gedaan hebben, voor uwe jeugdige
fchoode vriendinnen; gij zult u uw geld niet beklagen, even
min als wij ons de lectuur, waaronder eene fikfche Franfche vertaling door c LA VA RE A u van de beroemde Opwek
van Mr. j. VAN LENNEP.
-king
N°. 15 wijkt in vorm, toon noch godsdienfligen inhoud
voor vroegere broeders. Bij ondervinding kennen wij er het
nut van , en volharden dus in onze aanprijzing, die het kleine
boekje eigenlijk wel misfen kan, daar het alom, bij gemoedelijke Christenen , geliefd, geacht en bekend genoeg is. God
gebiede er voortdurend zijnen zegen op !
N°. 16. Vader H A Z E L r3 OF F's Tijdkorter befluite ons ver
voor de zesentwintigfile keer, dat hij het pu--flag.Hetis
bliek wordt aangeboden ; en , daar zijn Publiek het best bevoegd is, om over de bruikbaarheid te oordeelen van hetgeen
hetzelve voor 25 centen gegeven wordt, blijkt het, dat de
fchrijver geacht en zijn werk geen monnikenwerk is. Wie
zou niet gaarne den vlijtigen huisvader de behulpzame hand
bieden, om hem en de zijnen voort te helpen? Wij wenfchen
dan ook den Man, die, in zijnen nederigen kring, alreeds
het goede voorflond, toen al de Jaarboekjes, die wij hebben
aangekondigd, nog niet beltonden , als Veteraan onzer Almanak- vervaardigers, vrede, gezondheid, lust en — een goed
debiet.
En hiermede hopen wij onze taak voor dit jaar afgeweven
te hebben. Wij moesten wel beknopt zijn , bij de fpaarzame
ruimte, welke aan die foort van letterarbeid in ons Maand
kan overgelaten worden. Moge ons oordeel oppervlak -werk
zijn,. aan lectuur heeft het ons niet ontbroken, daar wij-kig
in gemoede kunnen verzekeren, het geheele zestiental, hoe
ongelijkfoortig ook, met zorg te hebben gelezen; en dit —
niemand zal het ontkennen -- was eene geduchte taak, bij
den korten tijd, die ons vergund was!

BOEKBESCHOUWING.
Het wezen en de gefchiedenis der Hervorming, voornamelijk in Duitschland en Zwitferland, in verband
befchouwd met de verfchijnfelen van onzen tad. In
Voorlezingen door Dr. K. R. H A G E N B A C H, Hoogleeraar te Bazel. Uit het Hoogduitsch vertaald. Ilde
of laatfle Deel. Te Rotterdam, bi van der Meer
en Verbruggen. In gr. 8vo. 398 BI. f 3 - 60.

De Schrijver van dit belangrijke werk , van welks eer

Deel wij in ons tweede nommer des verftreken jaars-fle
verflag gegeven hebben , gaat in dit tweede Deel op dezelfde loffelijke wijze voort, de groote Kerkhervorming,
vooral in Duitschland en Zwitferland, in haren eigen
aard , en in het beloop harer voornaamlle omftandigheden , voor te hellen. Wij zullen het merkwaardigffe
weder kortelijk aanftippen.
L U THE R op den Wartburg achterlatende, doen wij
intusfchen met H A GE N B A C H, in de dertiende Voor
kleinen uitflap naar Zwitferland, om al--lezing,
daar liet begin van de gefchiedenis der Hervorming te
befchouwen ; waartoe hij, door een kort overzigt van
's Lands flaatkundigen en kerkelijken toeftand , toont ,
dat zij daar alreede door andere omfiandigheden, in 't bij
ook door de heldere denkwijze van z w I N G r, I--zonder
u s, voorbereid , alzoo de aflaathandel van s A MS b N,
in 1518, flechts eene medewerkende oorzaak , en haar
aanvang in de onderfcheidene heden en gewesten verfchillend geweest , en door onderfcheidene perfonen , welker
namen en verdienfhen hij vermeldt, bevorderd is. Hierbij
wordt natuurlijk aan des Sprekers woonplaats Bazel
voornamelijk gedacht, en, onder andere meer of min
verdientelijke menfchen , aan C A P I TO, die eerst , even
als ZWINGLI U S, zonder van L U T H E R te weten,
door zelfflandig onderzoek en openlijke verklaring des
II
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Bijbels , in de hoofdzaak tot dezelfde refultaten ge

is.

-komén
Van dezen uitflap keert H A G E N B A C H, in de veertiende Voorlezing , tot Duitschland terug, en geeft eerst
een algemeen (wat al te kott en droog) óvèrzigt van de
verbréiditïg der Hervorming aldaar ; èener hervorming intusfchen , waarvan men met hem tot hiertoe over 't algemeen zeggen kan , „ dat zij op den weg des verftands
„ en der wettelijkheid haren aanvang genomen had, op
„ den weg der verlichting , der volkonienfte gewetens„ vrijheid." „ Doch juist deze," laat hij er te regt op
volgen , „ ging den oproerigen te langzaam" : en dit
brengt hem tot het fchetfen van de woelingen van
C AR L S T A D T en de Zwickauer Profeten of Wedérdoopers, die zoo ten onregte aan den eigenlijken geest
der Hervorming geweten werden, en waardbor L U T H E R
zich genoopt vond, om den Wartburg te verlaten. Op
eene aangename wijze wisfelt de Spreker dit af, door
het verhaal tiener merkwaardige en vrolijké ontmoetifg
van L U T H E R , in eene herberg te Jena , niet twee Ba
ftudenten, die naar Wittenberg trokken, om hem-zelfch
te zien , maar hem niet In perfoon kenden: het verdient
in zijn naïf geheel gelezen te worden, en men zal er
met H A GE N B A C H, bi. 54, 5, van zeggen : s, Slechts
„ groote zielen bezitten in oogenblikken van geiáar zulk
„ eene vrolijke gerustheid des gemoeds j die zelfs tot
genoegelijke fcherts gefchikt is. Dit vriendelijk lagthen,, te midden taan de tranen des weemoed§ , is ge„ lijk aan den zachten zonneftraal , die, bij bet dreigen
„ der ítormen , door de zwarte wolken heenbreékt; en
„ wél hein , in wien deze zon dei geestes niet geheel
„ en al verduisterd is !" Vervolgens vermeldt hij met
lof L U T H E R'S vertlandig gedrag met de dweepers ,
maar ook deszelfs minder bezadigde, en wegens drift en
grofheid van uitdrukking lakenswaardige, tegen H it ND R I K VIII gebezigde fchrijfwijze ; en eindelijk toont
hij aan, hoe, door de pogingen van twee Pausfen en
van den Rijksdag te Neuretrberg, de zaak van L U T Ii* t R
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nu meer de zaak der Diplomatie begon te worden. —
%Vij kunnen niet nalaten, de fchoone aanmerking over
te nemen, waarmede hij (bl. 66 , 67) zeer gepast tot
zijn volgend onderwerp overgaat: „ Onder alle uitfpat„ tingen der drift ," zegt hij van LUTHER , „ zien
wij het oude, trouwe, warme hart kloppen; zien
„ wij , midden onder de donkere wolken , die zijn voor„ hoofd omgeven , weder de oude liefde in hemelfche
„ trekken te voorfchijn komen, en het onwrikbaar ge.
loof zijnen palmtak verheffen boven de golven van den
„ wild bruifenden vloed; en even als een edel Inensch
in zijn ongeluk ons dubbel dierbaar is, zullen wij den
„ ongelukkigen man ook daar nog onze liefde moeten
wijden, waar hij, door valfchen ijver verblind, met
koude hand den getrouwen Z W I N G L I U S van zich
„ foot, en waar hij ons, Zivitferfche Hervormden,
„ het diepst in het hart grieft, in de miskenning van
ons gemeenfchappelijk geloof."
In de vijftiende Voorlezing vervolgt H A G E N B A c II
weder de gefchiedenis der Hervorming in Zwitferland ,
waartoe hij eerst de nuttige werkzaamheden van o E c oL A AI PAD I US, en vervolgens , na eene belangrijke uit
E P. A s M U S, in betrekking tot de Hervor--weidngovr
ming, LUTHER en VON HUTTEN, de pogingen Van
Z wi N G L I us vermeldt, om liet kwade, dat uit verkeerden ijver ontfpruiten kon, te keeren. Verder bepaalt hij zich bij de beide openlijke redetwisten over zaken van Godsdienst, die op deszelfs aanraden te Zurich
plaats hadden, op welker laatfle de Comthur van Kusfnacht C 0E N R A AD a C H ai I D T, zich door eene zeer
gematigde en liberale taal onderfcheidde ; en. de verdere
flappen, die aldaar, zoo door Geestelijken, als door. de
met z w I N G L i us medewerkende Overheid , tot zachte
invoering van gezuiverde Christelijke beginfelen gedaan
werden.
De zestiende Voorlezing begint •met de uitbreiding der
Hervorming te Zurich, hetwelk te dezen opzigte de
overige Staten van het Eedgenootfchap met een loffelijk
1-1 2
„

,
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en weldadig werkend voorbeeld is voorgegaan. Hierop
wordt de voortgang der goede zaak in de overige Cantons, voor zoo verre dezelve hiertoe genegen waren,
nagegaan , en eene en andere wetenswaardige en min bekende bijzonderheid medegedeeld. — Verder maakt HAG E N B A C H oordeelkundige opmerkingen over de oude
Cantons , die in naauwe betrekking tot het Catholicisme
bleven , als eenvoudiger, het kerkelijk bederf in hun midden minder kennende, en hierdoor minder behoefte - aan
verandering gevoelende. — Met eene korte en gepaste
vergelijking ti sfchen de Duitfche en de Zwvitferfche Hervorming eindigt deze Voorlezing ; en door tevens aan
het flot datgene even aan te roeren , wat beide , helaas !
het meest van elkander verwijderde , het verfchil over
het Avondmaal, maakt zij den gefchiktften overgang tot
de volgende. Treffend zegt hier de Spreker (bl. 133) :
Het Avondmaal, de maaltijd van den liefdeband, zou
de íleen des aanftoots worden, tegen welken de een„ heid der belijdenis zich vermorzelen , en ieder hooger
plan van gemeenfchappelijke ondernemingen verbrijzelen zou."
Zoo begint ook de zeventiende Voorlezing met eene
fchoone befchouwing van de voortreffelijkheid der Avond
volgens het doel des Inflellers, waar -malspegtihd,
hieruit ontítane oneenigheden der Christenen zoo-dore
grootelijks te bejammeren zijn; en wel bijzonder die tusfchen de twee grootfle Mannen der Hervorming, L UT H ER en Z WI N G L I U S. Hierop worden heerlijk
fchoone parallelen tusfchen deze beide Mannen getrokken , die men reeds op zichzelve met het groorfe genoegen lezen zou, maar die tevens hier worden ingevoegd
tot opheldering van hunne verfchillende denkwijze over
het Avondmaal en andere punten. De aanleidende oor
acht H A G E N B A C H bij LUTHER-zakdesvrfchil
, door c A R L S TAD T gezonderlinge
in
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maar is het niet zeer begrijpelijk , en menschkundig zelfs
uit den eigen aard van L u T HE R verklaarbaar , , dat hij
het oude mystieke , mysterieuze en miraculeuze , dat er
in het gevoelen der heerfchende Kerk was , wel niet meer
zoo raauw en ruw in zich toelaten , maar ook niet zoo
gemakkelijk , geheel zonder eenige modificatie , afleggen ,
noch zich met liet zuiver zinnelijk -redelijke , en dus met
het eenvoudig Evangelifche van z w I N G L i u s vereenigen
kon ?) Voor het overige fpreekt H A G E N B A c t1 over
de ganfche zaak, waarin hij ook van den vredelievenden
0E C 0 L AM P A D I US kortelijk melding maakt, met groote onpartijdigheid en gematigdheid. — Het overige van
deze Voorlezing geeft een kort overzigt van den boerenkrijg, en daarna van liet verfchil , dat er tusfchen de
gevoelens van M E L A N C H T ON en van LUTHER omtrent denzelven plaats had, waarin wij wederom de oor•
deelkundige en bezadigde befchouwing des Sprekers met
genoegen opmerken. Alleen ware dit ítuk , tot meerdere
eenheid, welligt beter bij de volgende Voorlezing gevoegd.
De achttiende Voorlezing wordt geopend met eenige
belangrijke algemeene gedachten over omwenteling en
hervorming, en de verhouding van de laatfie tot de
eeríle ; alsmede over het flaatkundig ltelfel , dat de Hervormers volgden , en de tegenwoordige verhouding,
waarin Staat en Kerk tot elkander behooren te ftaan; in
welk een en ander men den liberalen en Christelijken
Schrijver wederom duidelijk herkennen zal, die ook vroegere gebeurtenisfen met een oog op den tegenwoordigen
tijd weet te befchouwen , en daaruit lesfen der wijsheid
af te leiden. — De verdere inhoud dezer Voorlezing is
een verflag, met gepaste aanmerkingen doorvlochten ,
van de woelingen der Wederdoopers in Zwitferland, ep
later ook elders , en van de maatregelen , die door de
Regeringen tegen dezelve genomen werden. Minder
naauwkeurig , of beter te eenemaal verkeerd, is het , dat
HA G E N B A C H de Doopsgezinden met de Wederdoopers
verwart , en als eene door M E N N 0 S I M 0 N S hervormde
Sekte voorfielt , daar zij integendeel geheel op zichzelve
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ontslaan zijn , en hunne gevoelens , offchoon in enkele
punten eenigzins met die der Wederdoopers overeenkomende, reeds vroeger bij de Waldenzen zijn te vinden
geweest.
(Het vervolg en Plot hierna.)

Eenige Bijbelaphelderingen , uit berigten van Reizigers
in het Oosten : bijeenverzameld door M. H A C K E.
Uit het Engelsch. Te 4mflerdam, bij J. F. Schleijer.
1837. In gr. 8vo. 104 Bl. f 1- 20.
.c an goede befchrijvipgen van reizen naar het Oosten

heeft de Bijbeluitlegging; federt meer dan eene halve
eeuw , zeer veel te danken ; en al hebben onze landgenooten zelve zich tot zulke reizen weinig verledigd, onze Geleerden hebben zich echter den arbeid van vreemdelingen tot dit einde uitnemend ten nutte gemaakt: men
denke slechts aan de reis van D'A R VIE U X naar de
legerplaats van den grooten Emir , met de aanteekeningen van den Predikant KU Y P E R s, en de Reizen van
S H A w naar Barbarje en het Oosten, waarbij de Hoogleeraren s. It AU, M. TV D EN A N en S AXE hunne
aanteekeningen gevoegd hebben. Hierdoor geholpen,
hebben onze beste Bijbeluitleggers een helder licht over
vele plaatfen der H. Schrift verfpreid, gelijk uit de werken van M U N TIN G H E en VAN DER PALM ten overvloede blijken kan; en om de aldus verzamelde kundigheden nog meer algemeen te maken , heeft de Predikant
CRAMER VON BAUMGARTEN, vóór eenige jaren,
zich verledigd , om een werk van E. F. K. R o S E NM U L LE R, onder den titel van : de Oosterlingen van
vroeger en later tijd, of Ophelderingen over de H.
Schrift enz. , te vertalen en met aanmerkingen te verrijken. — Na zulk eenera rijken oogst, betwijfelen wij
nogtans niet, dat er nog hier en daar goede nalezingen
zouden te doen, en elke belangrijke bijdrage daartoe wel kom zou zijn : maar of er eene zoodanige in het boven-
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ílaande werkje te vinden zij, hieraan twijfelt Rec. zeer.
Er is daarin wel een bont allerlei van 24 verfchillende
artikels , met eene of meer daarbij behoorende Bijbel plaatfen, zonder eenige de minfle orde door elkander
geworpen ; maar van hetgene , dat daarover bijeengebragt
wordt, zou meis kunnen zeggen: Het goede is niet
nieuw , en het nieuwe is niet goed , of althans .niet zeer
ophelderend of aannemelijk. Men kan ook niet merken,
dat de Schrijver met de nieuwfte Reizigers naar het Oosten, zelfs onder zijne landgenooten , zoo als B U R C KHARDT en BUCKINGHAM enz., bekend is.— Voor
lezers evenwel , die met zulke foort van zaken minder
gemeenzaam zijn, zullen deze en gene hier voorkomende
bijzonderheden onaangenaam. noch onnuttig om te lezen
zijn ; zoo als b. v. over de geftrengheid van den winter
in Judea, bl. 17 ; de afwisfeling van het luchtsgeítel ,
bl. 22 ; de naauwkeurigheid van de Heilige Schrijvers ,
bl. 64; de vruchtbaarheid van Judea, bl. 76; de feinen , die op reis gebruikt worden , bl. 83, althans wat
daar over het reizen der karavanen voorkomt. — Ver
andere artikels zijn niet zoo gelukkig uitgeval -fcheidn
: het Zand beyochtigen met zonen-len.Dfprkwijz
voet, D E u T. XI: .10-12 , ,zal men veel beter verftaan,
wanneer men het niet, gelijk hier, neemt voor het „floppen van den loop van het water , door er de aarde met
den voet tegen te drukken," maar, gelijk b. v. VAN
D E R p ALM , denkt aan de raderen van waterwerktui,
gen., die met den voet getreden werden, om het water
over het land te brengen. — De opheldering bij L u c.
XII: 54 fchijnt niet van pas te zijn ; want j E z u s
fpreekt niet (gelijk deze Schrijver) van het regen-jaargetijde, maar van eene regen- of onweêrsbui , die in Palestina niet zelden uit zee en dus uit het Westen opkwam.' — Zeer omslagtig , zonder eenigzins nieuw te
zijn, is, wat bij JE s. XXXVII: 36 over den wind famiel gezegd wordt ; en het is ook zoo zeker niet , dat
het in dit geval die wind geweest is: er zijn andere
plaatfee in j E S A IA S, die , bij de bedoelde llerfte in
;
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het Asfyrifche leger , aan een donderweder doen denken.
— Bij MA T T H. XIX: 24 wil de Schrijver aan de lage
ingangen der Oosterfche gebouwen denken , waar de kameelen niet kunnen ingaan , maar alleen op de knieën
binnengehaald worden: wat ook daarvan zijn mogt , er
zou althans dan nog moeten bewezen worden , dat men
zulk eene lage huisdeur het oog van eene naald noemde.
- JE S. XXII: 22 , 23 zien de zinnebeelden onmiddellijk op E L IA a I M, profetisch op CHRISTUS : heerlijke dubbele exegefe, en wat daar verder van zoete fpeling bijgevoegd wordt! — Het meeste van hetgene, dat
bl. 57 env. bij MA R C. IX: 41 omgehaald wordt, behoort daar niet , want wat gemeenfchap heeft het breed
vermelden van E L I ë ZE R'S en R it B E C C A'S Ontmoeting met dit gezegde van JE ZUS? — BI. 91-94 wordt
zeer gedrongen een Egyptisch gebruik bij de offeranden
omgehaald, om te bewijzen , dat het gezegde J o A N.
VI: 27: Dezen heeft God de Dader verzegeld, op de
opoffering van j E z u s ziet; terwijl het, ook naar den
zamenhang , zoo eenvoudig beteekent : „ God heeft hei
zegel der geloofwaardigheid op Hem gezet, door des„ zelfs wonderwerken." En wat bl. 95, 6 over II
TIM. II: 19 gezegd wordt, is reeds lang door anderen
veel duidelijker en beter opgehelderd. — Tusfchen het
opfchrift van art. 24, de wijze, om in het Oosten ver
voor verongelijking te kregen, en de aangevoer--goedir
de plaats MAT T H. XII: 18--21 , zou men weinig zamenhang vinden , zoo men niet vernam , dat de Schrijver vs. 20 verklaren wil uit eene gewoonte bij de Turken , om met een' pot met vuur op het hoofd naar den
grooten Heer te loopen , tot het verkrijgen van vergoeding wegens geleden onregt : ieder gevoelt ,, hoe gezocht
en gedrongen dit is , en hoeveel dit verfchilt van eene
zwak brandende lamppit, die niet met geweld uitgebluscht wordt.
Ree. zou nog wel meer van dezen aard kunnen bij
maar uit het gezegde zal , gelijk uit andere-breng;
proeven , wederom genoegzaam blijken, dat de Engelfcho
:
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Godgeleerden wel loffelijk ijverig zijn in het handhaven
van de eer der H. Schrift, maar dat zij daartoe dikwijls
geheel niet op de hoogte (han, waarop de latere vorderingen, vooral in Duitschland en Nederland, de Bij
hebben , en dat alzoo het aange--beluitgnra
kondigde gefchrift hiertoe geen merkwaardige bijdrage
levert.
Christelijke Zedeleer, door J. F. VON F L A T T , Prelaat en Hoogleeraar te Tubingen. Na zijnen dood
uitgegeven door Dr. J. C. F. S TE N DE L. Ijle en
Ilde Stuk. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Groningen , b ij W. Zuidema. In gr. 8vo. 650 BI.

f3-:
boven{laande werk , waarvan nog één {luk volIgenn hetmoet,
kondigen wij een
betrekkelijk oud,

reeds
(want het oorfpronkelijke is reeds in 1823 uitgegeven)
maar in zijne foort goed werk aan. Goed in zijne foort,
zeggen wij, want het is niet voor algemeene lectuur in
dit vak, geen (lichtelijk leesboek voor het Publiek; immers het zijn Akademifche voorlezingen, waarin ook
Hebreeuwsch , Grieksch en Latijn , offchoon door den
Vertaler overgezet, ook wel lange exegetifche excurfus
over den zin van Bijbelplaatfen voorkomen; waarin men
ook wel eens liet kenmerkende van Profesforale Collegiedictaten ontmoet, dat het eene breeder be:handéld is dan
het andere, of waar naderhand het een of ander bijgevoegd is, en liet hierdoor foms in herhalingen valt. De
vertaling van hetzelve fchijnt dus .00k minder noodig ,
ten ware om eenige meerdere verfpreiding; want waar
geen Theologant, zoo als hij behoort te zijn,-lijk
moet thans van het Hoogduitsch onkundig wezen. Dit
een en ander, meent Rec., ontflaat hem dan ook
van eene uitvoerige beoordeeling, die anders van een
nieuw en vooral oorfpronkelijk Nederlandsch werk zou
kunnen noodig zijn. — De manier van behandeling is
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over 't geheel ordelijk en duidelijk : doorgames gaat eene
definitie of korte ílelling vooraf, welker ontleding en
ontwikkeling daarna volgt. -- Zonderling is bet, dat
de Schrijver § 5 env, als grondflag der Christelijke deugd
alleen het geloof opgeeft, en weinig aanmerking neemt
op de liefde, dan alleen, dat hij ze vervolgens onder
de pligtmatige gezindheden omtrent God plaatst; zon
ook, dat hij § 8 de beloften van het tegenwoor--derling
dige leven, als voorwerp des geloofs , er llechts als
aanhangfel in parentheft bijvoegt, en ze ook in •deze
manier en orde achteraan behandelt ; daarentegen zeer
iaerk hecht en drukt op de .noodzakelijkheid en heilzaamheid van de vrees voor. toekomende i}raffen ; waarbij
Rec. , zonder liet hier gezegde geheel ter zijde te fchuiven , liever uitgaan zou van het punt , dat, wie deze
vrees noodig heeft, nog niet verre gevorderd is in deugd
naar het Evangelifche beginfel van liefde. — Voor het
overige vindt men hier zeer goed uitgewerkte artikels ,
b. v. over den ftrijd der piiáten , offchoon deze ílof
ook alzoo nog niet uitgeput is ; over het vertrouwen
op God, D. U, bi. 77-101; over de viering van den
Zondag, bi. 150-6, en meer andere. -- - Sommige,
en wel belangrijke, punten komen Ree. voor hier al te
kort en onevenredig behandeld te zijn; b. v. aid. bi.
305, 6., de pligten, die qp het uitwendig genoegen van
anderen betrekking hebben, zoo ook het volgende over
dienstvaardigheid en verdraagzaamheid; de voornaamíle
voorwaardelijke pligten, bi. 328 volgg. , waarvan FL AT T
tot reden geeft , dat er bij REI N H A R D en V O G E L
veel over te vinden is: in zulk een uitvoerig zamenftel,
als dit., zou men toch meer verlangen, zoo als b. v.
bl. 385-7 over de betrekking tusfchen ouders en kinderen, of bi. 395-401 over de pligten jegens den Staat,
bij welk een en ander nog zeer veel zou te voegen zijn,
bij het laatfie onder anderen over het opbrengen van
belastingen , het verlangen naar verandering in de regeringsform , den tegeníland tegen dwingelanden , enz.
In de verdeeling der pligten wordt de oude orde ge-

111

CHRISTELIJKE ZEbELEER.

voigd , zonder dat er iets tot hare verdediging gezegd
wordt: zelfs worden de pligten jegens onszelven (die
zeker in het derde Ruk volgen zullen) achter die jegens
den naasten gefield , hetwelk uit den aard der zaak eene
nog minder gelukkige orde fchijnt te zijn. Ja, de oude
verdeeling moge zich in het populair onderwijs eenigzins
door gemakkelijkheid fchijnen aan te bevelen , maar uit
een wetenfchappelijk oogpunt befchouwd heeft zij weinig
waarde, en zelfs in het eerfle opzigt is zij althans riet
zonder gedurige teregtwijzing bruikbaar, opdat men de
twee laatfle niet ligter achte dan de eerfte. Dit is ook
toepasfelijk op de hier, D. II, bi. 120 en volgg. , ge.
noemde , handelingen, waarmede de pligtmatige gezindheid jegens God in het naauwfle verband /iaat zoo
als het gebed, de openbare Godsvereering enz., die
door F L A T T, gelijk door vele anderen , tot de pligten
jegens God gebragt worden , maar veel meer behooren
tot de zedelijke middelen , zoo als hij hier ook gedurig
tot de latere behandeling daarvan verwijst: uit het voor
dit oogpunt is er in de Christelijke Kerk-bijzenva
veel theoretifche en practifche dwaling , in de Christelijke Zedeleer en Eerdienst zeer veel verwarring van middel en oogmerk, zeer veel bijgeloof en bigotterie in plaats
van Godsvereering - in geest en waarheid ontftaan. —
Afzonderlijk en opzettelijk is hier ook gehandeld over de
pligten jegens JE z u S; doch het daarvan voorkomende
is in de hoofdzaak hetzelfde, als de voorafgaande pligten jegens God , en dit geeft altijd moeijelÏjkheid in de
behandeling en juiste voorítelling , en , wat nog erger
is , verwarring in denkbeeld en gevoel, zoodat het hooglIe voorwerp van vereering of veranderd of verdeeld
wordt : zou men niet het best doen met de pligtmatige
gezindheid jegens j E z u s, den verheerlijkten Zaligmaker, voornamelijk te befchouwen als middel of vehiculum
tot des te betere betrachting der pligten jegens God,
den Eenigen , uit en door wien Hij in al de grootheid
zijner verdienf'ien ons gefchonken is ?
De vertaling komt Ree. voor gelukkig uitgevallen te
,
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zijn , en op raad van eenen Geleerde, die bij haren be.
werker veel geldt, verfchijnt zij in eenen anderen vorm
van afdeelingen , hoofdhukken enz. Zij ítichte voor den
Godsdienstleeraar, wiens heilige pligt het is, Christelijke
Zedekunde te beoefenen en Christelijke Zedeleer openlijk te prediken en afzonderlijk te onderwijzen , en door
hem dus voor de Gemeente der Christenen , al dat nut ,
hetwelk de Schrijver en Vertaler met de uitgave van dit
werk bedoeld hebben!
Een werkdadig en weldadig leven in verband met den
dood. Leerrede , over HAND. IX: vs. 36b en 37a,
gehouden na het overladen van de Koningin der Neder lan den , te Groningen , door J. F. VA N 00 It D T,
J. w. ZOON, Profesfor en dkadenzieprediker aldaar.
Te Groningen, b ij J. Oomkens. 1837. In gr. 8vo.
48 Bl. f : - 50.

V oor alle vrienden en vriendinnen van het Vaderland

en het Koninklijke Huis zal het gewis aangenaam zijn
te vernemen, dat de welverdiende lof van onze overledene Koningin niet alleen in de Hofflad , maar ook in
íleden van afgelegener Provinciën openlijk vermeld is,
als de uitdrukking der algemeene achting, die zich deze
Vorftin overal verworven had. Met genoegen kondigen
wij dus ook eene Leerrede aan , die met dit oogmerk
aan Groningens Hoogefch,00l , door een' harer Hoogleeraren, gehouden, en nu bij de uitgave niet ongepast
Prof.
aan de Nederlandfche Vrouwen opgedragen is.
VAN 00 R D T kiest een bijzonder oogpunt, om daaruit
de Ontilapene Christelijk en nuttig te befchouwen , na
het werkdadig en weldadig leven in verband met-melijk
den dood; en van deze taak, die hij op zich nam , heeft
hij zich waardig gekweten. De inleiding gaat wel uit
van de zeer gewone waarneming, dat, „ fterven het al„ gemeene lot der menfchen op aarde, maar zeer on„ derfcheiden is , naar mate van hetgeen het leven ge--
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„ weest is ;" doch dit laatfte vooral brengt hij op het
-onderwerp der Leerrede gepast over. Van het voorbeeld
van D o R c A s, in den tekst vermeld , wordt in het Iae
deel, na voorftelling van hare gezindheid en haargedrag,
met toepasfing op de overledene Koningin, uit het oogpunt van haar werkdadig en weldadig leven , een doelmatig gebruik gemaakt. In het 2de deel wordt de hooge
waarde van D OR c A s gezindheid en gedrag, vooral ook
bij het ílerven, nader ingedacht, en aangetoond, dat
zulk een leven (1) bij het Herven eene gezegende nagedachtenis geeft, en (2) een fchat is, dien men zich weg.
legt tot het eeuwige leven, en ook bij dit een en ander
tusfchenbeiden het oog op onze ontflapene Koningin geflagen. Met eene toepasfelijke vermaning, dat dit leven
der liefde ons allen betaamt , dat het ook bijzonder de
aangename taak der Christelijke Vrouwen, ja dat het
ons aller zaligheid is , wordt deze welgefidlde Leerrede
beíloten. Naar de tijdsgelegenheid , waarbij zij uitgefproken is , fchijnt het voorbeeld van D OR C A s breed
genoeg uitgehaald te zijn , zoodat zelfs in het begin van
het 2de deel het vervolg harer gefchiedenis verhaald
wordt , hetwelk Ref. voorkomt de aandacht te zeer te
verdeelen; doch voor het overige heeft de Akademifche
Redenaar aan het werkdadig en weldadig leven van Nederlands hooggeachte Koningin alle regt gedaan , en dezelve aan de Nederlandfche Vrouwen te regt aangeprezen.
Offchoon als redevoering bij eene rouwplegtigheid niets
bijzonder onderfcheidends hebbende, beveelt zij zich nogtans ook van de zijde der voorftelling gunflig aan ; en
gelijk zij zeker met genoegen gehoord is, zal zij ook
met genoegen kunnen gelezen worden, en , bij het onderhouden eener vereerende nagedachtenis aan onze Ko
ook godsdieniligen en vaderlandfchen zin kunnen-nig,
aankweeken. — Tot dit zelfde einde kan ook in hare
foort ftrekken, en is der lezing waardig,
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Lijkrede ter nagedachtenis van wijlen H. M. de Koningin der Nederlanden, bij gelegenheid van dè L ijkdienst in de Kerk der Nederlandsch-Portuge/che Israélitifche Gemeente te 's Gravenhage, zamengefleld

op uitnoodiging van het Kerkbefluur, en uitgefproken
door s. H. P I,M E N T E L, hoorlezer bij dezelve Gemeente. Te 's Gravenhage, b ij J. Belinfante. 1837.
In gr. 8vo. 16 BI. f: - 25.

h

ier zien de Nederlandfche Vaderlandsvrienden met
welgevallen , dat ook de Israëliten, die, onder hen wonen, en zich altijd en doorgaans als hoogachtende aan
Huis van o R A NJ E betoonden , hunnen-hangersvt
tolk hebben gevonden , die met de algemeene deelneming
des Nederlandfchen Volks in de meergemelde gebeurtenis
inilemt, en dezelve in het openbaar te kennen geeft,
zich van deze zaak op eene waardige wijze kwijtende.
Het is eene doorloopende lofrede , de edele deugden der
ontflapene Vorftin en de grootheid van het hierdoor geledene verlies tot hoofdinhoud hebbende , met veel gevoel en levendigheid voorgefleld , en met eene korte
vermaning, waarop een hartelijk gebed volgt, befloten.
De flijl zoo wel als de voorf'elling van zaken, hoewel
niet geheel onberispelijk , en de godsdienllige toon doen
den Spreker in meer dan één opzigt eer aan. Van kleine
aanmerkingen, bij dit voortbrengfel van tijdsgelegenheid,
wil Ref. zich hier onthouden.

Opwekking tot voorbidding voor Z. M. onzen geliefden
Koning om fterkte , troost en bemoediging bij het
treurig afflerven van Hoogstdeszeifs Gemalin, onze
geliefde Koningin, H. M. FREDERIKA LOUISA
WILHELMINA, Dochter van Z. M. FREDERIK
W I L H E L M II, Koning van Pruis/en, in den ou-
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derdom van 63 jaren overleden te 's Gravenhage, den
12 October 1837. Naar aanleiding van Pfalm
LXXXLII: 16b; doo

JOHANNES SCHOTSDIAN,_

Predikant te Zuidwolde , Provincie Groningen. Te
Groningen , bij J. Haftenkámp. In gr. 8vo. 31 BI.
f: -30.
De omflagtige titel dezer Leerrede duidt het bepaalde
oogmerk derzelve genoegzaam aan. In eene Voorafrede
wordt met vijf Bijbélplàètfen 's menfchen algemeene fier
herinnerd, en Van daar tot het bijzondere doel-felijkhd
des Sprekers overgegaan. Tot dit oogmerk dienen hem
de woorden van P S AL iI LXXXVI: 16 b : Geef Uwen
knecht Uwe Perkte. „ Ik zal ," zegt hij, „ I. dezelve
,,. in Verband toëlichten ," (hetwelk voor de toenmalige
gelegenheid juist zoo hoog neodig niet was;) „ II. dan
elkander Opwekken, om deze bede voor onzen treur
renden Koning ten hemel op te zeilden," dat Is, zoo
als hij zich naderhand verklaart, „ in eenige weinige
„ punten zoeken aan te tonen, hoevèel fleikte en be„ Inóediging de geliefde \vist thans noodig heeft, en
bij elk derzelve de onderlinge opwekking telkens her„ halen, om roet en voor den Koning te bidden :, Geef
„ Uwen knecht Uwe feïkte ; en III. met een enkel woord
„ tot onze harten eindïgeh :" (maar was dan het vorige
niet tot het hart gefproketi ? immers ja? eh waarom
Wordt in dat „enkele woord" op de bepaalde gelegen heid geen bijzondere aanmerking meer genomen?) Welmenende Christelijke deelneming eh gehechtheid aan den
Koning ets het Koninklijk Huis kenmerken deze Leerrede,
gelijk ook het Gebed, dat er op volgt. Zulk eene ílem
hoort Ree. gaarne ook uit onze landprovinciën ; met
zulk een oor wil hij zich verbeelden deze 'Opwekking
enz, gehoord te hebben , en , om dezes goeden oog
wille ; zich van verdere aanmerkingen onthouden.-merks
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Enchiridion Medicum. Handleiding tot de Geneeskus'dige Praktijk. Door C. W. H U F E L A N D. Uit het
Hóogduitsch vertaald. Ijle en 2de Stuk. Te Amferdam, b9 H. D. Santbergen. 1836, 7. In gr. 8vo.
416 Bl. f3-60.
In N°. 3 van ons Tijdfc'zrift voor 1837 gaven wij een
voorloopig berigt omtrent dit Enchiridion Medicum ,
erfmaking eener v jftigjarige ondervinding. Wij beloofden op hetzelve terug te komen , wanneer hetzelve
of geheel zoude uitgekomen zijn, of meerdere ílukken
het licht gezien hebben, daar wij vooronderílelden , dat
de uitgaaf der verfchillende Rukken met fpoed zou ge
doch , dewijl zulks het geval niet fchijnt te-fchiedn;
zijn, zullen wij ons bepalen, nog eens op het eerfie
(luk,, flechts gedeeltelijk nagegaan, terug te komen , om
vervolgens ook het tweede, federt bij ons ontvangen,
te vermelden.
Wij hebben reeds gefproken van hetgeen de zoogenoemde Praktijk in het eerfte (luk voorafgaat, en zullen nu de Praktijk zelve vervolgen, voor zoo verre wij
die thans in het vertaalde gedeelte bezitten.
Met de heete koortfen , als eer/le klasfe , opent de
Schrijver zijne ziektebefchouwingen. Natuurlijk moet hij
beginnen met te zeggen , wat koorts is, voor zoo verre
die uit hare verfchijnfels gekend kan worden. En meer
doet hij_ ook niet. Niets befpiegelends wordt hier gevonden. Het is eenvoudige waarneming, alsof men aan
het ziekbed Rond, zonder diepgaand gepeins of fpitsvindig ziften. Er beflaat ílechts ééne heete ziekte: de
koorts. Elke koorts is uit haren aard een onttiekingachtige 'toefland. Geheel het denkbeeld van wijlen m AX.
S T 0 L L, (vooral bij hem uitgedrukt S 847 der Jlphorismi de cogs. et cur. febribus) hetwelk echter niet
zegt: koorts is niets anders dan een der verfchinfels
van ont/leking, en vereischt Reeds en ten allen tijde
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flechts de ontftekingwerende geneeswijze in den beperkten zin, — bloedonttrekking, of algemeen of plaatfelijk. Geheel het tegenovergeftelde blijkt, wanneer men
den Schrijver volgt bij de overweging der wijzigingen,
welke de koorts kan ondergaan , van welke gefproken
wordt bl. 90-135.
De Schrijver begint met de eenvoudige koorts , zonder
een bepaald karakter, welke kort van duur is, en bij
eenige voortduring, naar de gefieldheid van het voor
ligt ontfekingkoorts kan worden. Door bijko--werp,
mende omftandigheden kan zij in zenuw- en rotkoorts
overgaan.
Vele zijn de wijzigingen der zenuwkoorts. Wat toch
is aan meer wisfelingen onderhevig, dan het zenuwftelfel ? De voorgefchrevene geneeswijze is hier meestal
eenvoudig en doelmatig. Er was een tijd, dat deze
koorts tot grove mistastingen verleidde. Groote verdienen heeft de Overledene zich verworven , door ook hier
het zijne toe te brengen tot eene betere behandeling van
deze koortien, die evenmin eenzijdig mag wezen , als
die der ontileking.
De geftoorde verrigtingen van den fpijsverteringstoeilel ontilemmen ook het ligchaam rot koorts, zonder
dat daarbij de maag fteeds,ontfloken behoeft te wezen.
De maag oefent echter eenen te grooten invloed op het
geflel uit, dan dat derzelver aandoeningen niet fpoedig
eenen we@rklank zouden vinden. De oorzaken, welke haar
(de koorts) kunnen opwekken, zijn onderfcheiden; zij
worden wél opgegeven, bl. 115 , en dien ten gevolge
de behandeling geregeld. Zij vindt in deze gevallen dik
genoeg ílofelijke oorzaken. (Men vergelijke hier--wijls
mede ook de ziekten der vijfde klasfe, bl. 228 en volg.)
Het ílijmvlies der luchtwegen is ook voor aandoeningen , maar van anderen aard , vatbaar. Ook de huid
that tot de inwendige deelen. in een naauw verband.
Rheumatifche koorts , zinkingkoorts vinden hier derzeIver oorfprong. De rheumatifche koorts wordt te dezer
1
BOEKBE$CH. 1838. NO. 3.
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plaatfe al zeer kort afgehandeld , vooral wanneer wij aan
het menigvuldig voorkomen dezer koorts in ons land
denken.
Nu volgen de koortfen uit befinetting voortkomende
wier foorten eigenlijk Hechts opgenoemd worden. Die
dezelve ook met, vrucht wil behandelen , behoort ze te
befluderen , waartoe afzonderlijke verhandelingen het gefchiktfte zijn : het was dus genoeg , hier niet meer van
dezelve te zeggen , dewijl het algemeene leerboek meestal
onvolledig of oppervlakkig blijven moet.
In de tweede klasje worden gerangfchikt de tusfchenpoozende en flepende koortien; eene eenigzins zonderlinge
zamenvoeging; doch elk zijne wijze van verdeeling,
want geene heeft tot dusverre nog kunnen voldoen. Stel fel en natuur zijn tot nog toe niet wel met elkander
overeen te brengen.
Voor ons vaderland zij aangemerkt, dat bij de kwaad
koorts ook de 'chinine, 'en-ardigetusfchnpoz
gemakkelijk
aanwendbaar
is als de pulvis tort.
ruim zoo
peruv. reg. Men zij met het opium vooral voorzigtig!
De onderdrukking der koorts is de hoofdzaak ; maar in
den koortsaanval zelven , wanneer men met de chinine
niets meer uitregten kan, zal het opium, vooral in klimende giften, niet geraden zijn; en wanneer de lijder
niet flikken kan , zijn twee fcrupels laudanum liquidum
ook te veel voor één lavement. De aderlating en het
opium kunnen nagenoeg tegen elkander over geheld worden in gevaar en fchadelijkheid , wanneer zij niet behoorlijk aangewend worden. (Men leze later het nog ontbrekende over de drie Heroën.) De Arts handele in
den tusfchenvrijen tijd. Welligt zal men zich in den
aanval nog het veiligst bevinden bij koude fomentatiëd
over het hoofd, afleidende pappen aan de voeten, dergelijke lavementen , laauwe baden , waar die aanwendbaar zijn , en, is de gevaarlijke aanval geweken, den
volgenden , kan het zijn, niet meer afgewacht, of de
zaak is welligt verloren. — Wij konden deze weinige
woorden van teregtwijzing niet terughouden bij zulk eene
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gevaarlijke wijziging dezer koorts, op fommige tijden
in ons land niet zeldzaam.
Daar de zoogenaamde flepende koortien meestal het gevolg zijn van gefloorde verrigtingetl , ten gevolge van
gekrenkte werktuigen, zoo worden zij best als verfchijnfels befchouwd , wanneer over het ziekelijke orgaan,
b. v. de longen , bij Phthifts gehandeld wordt.
De derde klasfe van bl. 148-211 omvat het belangrijk leerfluk der ontliekingen en ophoopingen van bloed.
De algemeene befchouwing der ontfteking gaat vooraf.
Die omtrent dezen twistappel, zoo wel van den vroegeren als nieuweren tijd , door denzelfden Schrijver clog
beter wil ingelicht worden , raadplege onder anderen de
gewigtige wenken , in der tijd door hem medegedeeld.
(Die Lehre von den Heilungsobjekten and ihrer Er-kenntnisf,, oder die Iatrognomik. Bin Verftich zur
1 7ereinigung der Jler Zt e von C. w. H U F E L A .V D.
Journ. der pr. Heilk. 1829, Januar.)
Behartiging verdient het volgende : „ Men heeft het
„ denkbeeld van ontifeking', vooral van flepende ontfle„ king, en even zoo het gebruik van de ontflekingwerende
geneeswijze, en vooral van de bloedontlastingen , in
de laatfte tijden veel te ver uitgetirekt." Zoo gaat
het in onzen tijd; zoo was het reeds ten tijde van
C E L s u s: Sanguinem incifa vena mitti, novum non
est fed nulluur pene morbum esfe , in quo non mittatur, novum est. Lib. 11. Cap. X.
Wij kunnen omtrent dé befchrijving der plaatfelijke
ontflekingen in geene bijzonderheden treden. Slechts zij
op bl. 180 aangemerkt, omtrent de teekenen door bet
gehoor,, met behulp van den jlethoscoop of de percusjie
tot herkenning der borstziekten, dat de uitdrukking te
ferk is : „ deze teekenen zijn zeer bedriegelijk ;" maar
daarentegen zeer juist gezegd: „ dat ook andere teeke„ nen te hulp genomen moeten worden."
De miltontfeking, bl. 198, is veel te kort en opper
behandeld. Dit berust op het valfche denk -vlakig
natuurkundigen voorgeflaan , dat-beld,orfmig
I.
;
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de milt een werktuig van weinig belang is. Oorzaken
en behandeling kunnen niet dezelfde zijn als bij leverontJleking. Voor de natuurkunde raadplege men onder
anderen G IE S E i E, en voor het geneeskundige N A SS E. (C A S r E R'S Ii/ochenfchrift, 1836. N". 44.)
Hetgeen van de miltontfteking gezegd is, kan ook op de
ontfleking der alvleeschklier toegepast worden. Hier
mogen R 0 E D E RE R en WA G L E R ons tot leidslieden
verftrekken.
Het ware bijna beter, noch oogontjleking, noch oor
ontfleking, iti 't geheel, dan zoo oppervlakkig, te behandelen. De eerfte toch vormt reeds een' afzonderlijkén tak
der wetenfchap. Wat de andere betreft , kome men niet
tot het denkbeeld , omdat het werktuig des gehoors zoo
verborgen ligt, dat men ook weinig bij deszelfs aandoe
vermag; — het grenst zoo na aan de herfenen! -nige
De vierde klasfe befchouwt de rheumatifche ziekten,
waarmede ook de catarrhus verbonden wordt. Het ware
beter geweest , hier alleen de aandoening der vezelachtige vliezen te befchouwen , en den catarrhus geheel
onder de flijmweeffels af te handelen.
De gastrifche ziekten zijn het onderwerp der vijfde
klasfe.
De zesde klasfe is wederom zeer uitgebreid, beflaat ,
van bl. 236 , het geheele 2de ftuk , en zal ook nog een
gedeelte van het volgende vullen. Alle zielsziekten onder de categorie der zenuwziekten (bi. 245) te brengen,
Itaat gelijk met haar geheel als ontflekingziekten te befchouwen; anders drukt vooral bl. 245 de geIteldheid
van zulke ongelukkigen in het algemeen nog al wel uit:
doch ook deze ziekten vereifchen bijna eene afzonderlijke
fludie.
Vooral verdient bij de behandeling der Hypochondrie
en Hysterie de vraag behartiging: „ ontftaat de ziekte
uit fioffelijke oorzaken, of niet ?" Het denkbeeld van
zenuwaandoening verliest de ífoffelijke oorzaken zoo ligt
uit het gezigt ; en toch is de oorzaak zoo dikwijls in
ophóopingen in den onderbuik gelegen. Bij het vrouwe-
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lijk geflacht worden ook de genitalia niet voorbijgezien.
Men herinnere zich hier, dat er ook eene eernestontfeking kan beslaan; en deze vereischt eene geheel andere behandeling , dan zenuwmiddelen. De ontfieking
of geprikkelde toefland dier werktuigen , met bloedsop
ligt op zekeren leeftijd welligt meer ten .gron--hoping,
de der hysterie, dan men oppervlakkig zoude vermoeden.
De aamborfligheid en de hartkt`pping vinden derzelver plaats- onder de ziekten dezer klasfe. Dit leide tot
geene eenzijdige befchouwing, en vooral tot geene behandeling, alsof beiden enkel zenuwkwalen waren ! want
zulks zou , vooral bij de hartklopping , tot de fchromelijkite mistastingen voeren.
Wij hopen , daartoe in Raat gefield , de beoordeeling
van de nog volgende gedeelten verder 'voort te zetten.
De uitvoering blijft zich tot dusverre gelijk en voldoet
zeer wel. Het geheele werk , om deszelfs practifche
Eirekking , blijft aanprijzing verdienen; en waar het als
handboek wordt gebruikt, kan de Hoogleeraar met zijne
ondervinding den leerling te gemoet komen, waar zulks
noodig zal wezen.
Kort Overzigt van de Gefchiedenis der Nederlanden, met name der Noord-Nederlanden, van den vroegjien tot den tegenwoordigen tijd; een lciddraad bij onderwijs en zelfoefening. Door Mr. B. H. LUL O F S. II Deelen.
(Vervolg en Jlot van bl. 74.)

Wij

keeren tot het oordeel van LU L O F S over O L D E Nweder, en kunnen ons niet onthouden, de
uitnemende, mannelijke taal des Hoogleeraars omtrent de drie
martelaars van Staat des jaars 1618 hier mede te deelen
„ Zoo werd dan de grijze B A R N EVE LaD , als het Hoofd
der verraders, ter dood, en D E GROOT en HOGE R„ BEETS , als zijne handlangers, tot eene eeuwigdurende
gevangenis veroordeeld. Inderdaad, eene treurige beloo.
„ ning voor hunne, met name door B A R N EV E L D, den
„ Staat bewezene onfierfelijke dienften, en wel eene zeld-
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zame Iiraf voor hetgeen zij, als wettige ambtenaren hun_
ner Provincie, en in die betrekking verpligt dat gewest
„ naar hun vermogen te raden en voor te lichten, op eene
„ door de meerderheid van de Staten dier Provincie allezins
goedgekeurde wijze, voor de belangen dier Provincie en
ter bevordering van vrijheid, verdraagzaamheid , rust en
„ orde hadden gemeend te moeten doen! Maar konden de
„ veroordeelden niet om genade verzoeken, en zou dan dc
„ Prins niet wel kwijtfchelding, of ten miníte verzachting
der firaf, -voor hen hebben weten te erlangen? Men hoop_
„ te en verwachtte van zijne zijde welligt, dat dit verzoek
gedaan zou worden; maar de drie Gevangenen zouden,
zoo zij zich onfchuldig gevoelden, even lafhartig geweest
zijn, wanneer zij om genade gefmeekt hadden, als thans
juist de omflandigheid, dat zij geweigerd hebben dit te
„ doen, voor hunne onfchuld pleit. Neen, geene bede om
genade vloeide van hunne of van hunner bloedverwanten
lippen! Het vonnis moest dus ten uitvoer gelegd worden, en op den 12 Mei 1619 viel het grijze hoofd van
„ den eenenzeventigjarigen 0 L D E N B A R NE v E L D, door het
„ zwaard des fcherpregters , op het :noordfchavot." Zie ook
de fraaije plaats op bl. 160, 161, waarin zelfs in de onder.
ítelling, dat haarfijne uitpluizingen van poftief regt B A R, beN E v EL D' als fchuldig hadden kunnen doen voorkomen
Generaal'
althans
weerd wordt, dat MA U RI TS en de Statenverpligt waren een' Man te verfchoonen , die flechts (cafe
quo) dwaalde door een denkbeeld van het regt zijner Provincie. Hier worden ook de edele V 0 N DEL en —.B I LB E Rdit geval, gansch niet ten
Du x, omtrent de voorftelling van
over geheld.
tegen
elkander
,
laattien
voordeele van den
vinden
wij
hier
zeer
goed, juist en
NAPOLEON
Ook
onzijdig gekenfchetst; doch, om biet te lang te worden,
moeten wij den Lezer tot bl. 408 des Ilden Deels van het
onderhavige werk verwijzen. Wij zeiden boven , dat de
Hoogleeraar fomtijds in het Ilde Deel eenen dichterlijken
tij
toon aaníloeg. Men hoore hem b. v. , bl. 131, over de, oorlogsros
vertrapte
Iberifche
het
Beftand
:
„
Het
den na
„ niet meer onze beemden ; de lucht werd niet meer roodgekleurd door de vlammen der brandilichting; het woeste
„ getier der plunderaars werd in veroverde heden en dorpen
„ niet meer gehoord, en het menfchenbloed droop niet meer
„ van het lemmer der moordzieke krijgslieden. Onze handel
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„ breidde zich hoe langer zoo meer uit: met telkens rijker
ladingen liepen honderden van fchepen onze havens bin„ mien; de Hollandfche beurzen zwollen , en men behoefde,
„ voorwaar , de penningen niet meer uit het diepst der betlr„ zen op te brengen." — Op bi. 344 wordt België in de 18dé
Eeuw vergeleken met „ een' fchoonen, maar zoeten, vad„ zigen zomerdag, aan wiens avond zich wel eens zware
„ donderwolken willen zamenpakken, waarvan de elektrieke
„ Proffen flechts door den adem des winds in beweging en
„ onderlinge botfing behoeven gebragt te worden , om in een
fchrikkelijk . onweder los te bartien. Die ademtogt was
„ (Keizer) j o z E r." — Op bi. 361 wordt de fchijnbare rust
in ons Vaderland tusfchen 1787 en 1795 vergeleken bij eene
onrustwekkende kalmte, op een' zomerfchen avond, tusfchen
twee onweders, wanneer de zon wel eens een' vrolijken affcheidstlraal werpt, maar het zwerk zich toch in fchrikverwekkend duister hult , en men eensklaps den blikfem nit dien
nacht ziet te voorfchijn komen. =- Ons ftaatsgebouw vóór 1795
wordt (bi. 383) als een oude, eerwaardige eik voorgefteld,
waarvan men de doode en vermolmde takken had moeten weg
niet den boom tot den wortel toe afkappen. Een-nem,
fchoon en zeer gepast beeld 1— De Haag/size vrede met Frankrijk in 1795 is „ een handdruk van vrlendfchap , die ons het
„ bloed uit de aderen perst, terwijl de vijand ons natuurlijk
,, met nog minder fluweelen vingeren aantast;' — „ Koning
„ L O D E W Ij K kwam in 1806 in een land , waggelende aan
een' afgrond van fchulden , die onder L O DE WIJK'S rege„ ring telkens met wijder muil gaapte , en welken NAP o„ L E ON wat later flechts met het puin van ons flaatsban„ keroet vermogt te dempen." (BI. 400.) Waarlijk , dit
zijn plaatfen , H 00 F T waardig, d och geheel zonder ílaaffche
navolging. Deze poëcifche uitdrukking gaat echter wat ver,
wanneer hij op bl. 67 van hemelfche Magten in het meervoud
fpreekt , zekerlijk in navolging van s CH I L LE R, den gelief.
koosden Dichter van LUL O F s, die ook altijd van Goden,
in het meervoud, fpreekt. Dit is zekerlijk hier- eene bijna
onwillekeurige uitdrukking van den Schrijver, die op bi. 46
en elders met gevoel van dankbaarheid de hulp van 's Hemels
oppermagtig Befluur, van die hemelfche Voorzienigheid erkent, die hare eer met geen' vreemden wil deelen, en die
door onze Vaderen, met een hart vol erkentenis , (hoewel
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misfchien wat te Hebreeuwsch in de uitdrukking) de God an
Nederland werd genoemd.
Ten slotte zullen wij nog eene enkele opmerking mededeelen omtrent de al te korte vermelding of geheele weglating
van fommige gebeurtenisfen, tot welke de Schrijver door de
Wat al te uitvoerige voortlelling van het vroegere vóór de
tijden der Republiek gedwongen is geweest. Dus wordt van
het verbod van den handel met Portugal in 1584, hetwelk
eigenlijk tot de pogingen der H 0 U TM A N S, LI N S C H 0TE N S en HE EM s K ER Ks geleidde, niet gefproken , wel van
het verbod des handels op Spanje in 1599 door F I L I P S Ili.
Dat aan Portugal in 1661 enz. groote fchade werd toegebragt,
is te weinig gezegd. De onfierfelijke daden van H U L F T en
twee regels verR IJ K L 0 F VAN GOENS hadden meer dan
diend. Op bl. 242 wordt niet gefproken van de hoogstbelangrijke inneming van Luxemburg door de Franfchen in 1684,
en op bl. 264 wat weinig van eenen onzer eerfle helden, den
onfierfelijken JA N WI L L EM FR I S o, die zoo goed was als
groot. Op b]. 386 moest , bij vermelding der Jakobijnfche
Omwenteling van 22 Januarij 1798, gezegd zijn, dat zij bij
onze Natie zoo veel mogelijk alle gefchiedkundige herinnerin
wisfchen, ons zelfs de namen der Provin--genpoduit
cièn niet liet, zelfs niet van dat Friesland, welks naam fe
Romeinen bestaan had , en dien N A PO L E 0 N zich-dert
zelfs ontzag uit te delgen. De Belglfche Omwenteling van
1789-1791 is anders nog al In bijzonderheden verhaald. Maar
hoe kan een Man als LUL 0 F s nog, in den tegenwoordigen
toefland van Europa, fpreken van herknooping der verfcheurde banden , en van terugJtrijging des grondgebieds van 1815 ;
iets, hetwelk even zoo min wenfchelijk als (Gode zij dank!)
mogelijk is. Een ffukje boschland in Luxemburg heeft immers
wie,
reeds Frankrijk en Engeland in beweging gebragt ; en
met
zich
behalve de onverbeterlijke Orangisten in België, die
hereeniging
dendroombeelden omringen , kan dan nog aan
ken , tenzij Frankrijk en Engeland overwonnen zijn!!
Om in één woord ons gevoelen nopens dit werk van den
en,
lieer LUL OF s te zeggen: Het is een zeer nuttig boek,
ri.
wat
lange
volzi
en
fomtijds
in weerwil van eenige feilen
dichtregedoor
afwisfeling
van
fiijl,
ingevlochtene
nen, ook
is
] en en aanmerkingen, eene aangename lectuur. De geest
misdaden
:
de
onzen
Vaderen
waardig
en
echt Nederlandsch
der Grooten worden er niet in bewimpeld, en aan ons Ge-
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meenebest wordt, in weerwil van deszelfs gebreken, een regt
gedaan , hetwelk tegenwoordig daaraan maar al te dikwerf
ontzegd wordt. Wij hebben daaruit reeds een en ander ter
proeve genomen , en zouden , indien ons beflek zulks vergunde", ook de wenfchen , die het clot uitmaken, (bl. 415417) met uitzondering nogtans der ondertlelde mogelijkheid
van eerre hereeniging met België, overnemen. Wij wenfchen
den geachten Schrijver kracht, lust en gelegenheid toe, om ons
op meerdere aangename en nuttige lettervruchten te onthalen.

Het Staatsregt in Nederland, vooral met betrekking tot 'de
Kerk , en de handelingen der Regering ten opzigte der 4f_
gefcheidenen, nader toegelicht door Mr. A. W. VAN 4 PP E L TE R E, Referendaris bij het Departement van Justitie.
In 's Gravenhage enz., bij de Gebr. van Cleef. 1837. In
gr. 8vo. 154 Bl. f 1- 25.
Kerkelijk Staatsregt. Onderzoek van de Brochure: De maat
tegen de Afgefcheidenen aan het Staatsregt getoetst,-regln
door Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER. In'sGraven.
hage , bij J. Belinfante. 1837. In gr. Svo. 24 Bl. f: - 30.
Kerkelijk Staatsregt. flntwoord aan Mr. G. G R 0E N V A N
P R I N S T ER E R. In 's Gravenhage, bij J. Belinfante. 1837.
In gr. 8yo. 24 Bi. f :. 30.
Gelijk de Heer VAN A PPE LT ERE zich eenen welverdienden roem verworven heeft door zijne voortreffelijke Pleitrede
in de zaak van -H. P. S CH 0 L T E, voor het Hooge Geregts.
hof uitgefproken , zoo heeft hij dien roem uitmuntend gehandhaafd en vergroot door het tegenwoordige Vertoog over
het Staatsregt in Nederland enz. , waarin hij de zaak in gefchil met zoo veel grondigheid en kennis van zaken, met zoo
veel orde en duidelijkheid, maar tevens zoo bedaard ea be.
fcheiden, en bij dit alles in zoo goeden ilijl behandelt, dat
hij zich voor de zaak van waarheid en regt op nieuw zeer
verdienflelijk, en de goedkeuring aller weldenkenden waardig
maakt. — Het bekende fink van den Heer G R O EN V A N
PR I N ST ER ER, de Maatregelen enz. , heeft hem daartoe
aanleiding gegeven, en hij neemt daarop steeds aanmerking,
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om hetzelve, voor zoo veel het noodig is, met waardigheid
en kracht te wederleggen.
Na eene gepaste Inleiding, geeft de Schrijver eerst eene
algemeene befchouwing omtrent het Nederland/the Staatsregt
en deszelfs beginfelen, bijzonder omtrent de in de Grondwet
beflaande gelijktelling van Godsdienflige Gezindheden; in
welk begintel hij haar tegen de aantijgingen van den Heere
GROEN verdedigt, en hare wijsheid en doelmatigheid volgens den gegeven f}aat van zaken aantoont. — Onder eene
tweede hoofdrubriek handelt hij, § 1, over de oorzaken der
affcheiding van eenige leden des Nederlandfchen Hervofmden
Kerkgenoocfchaps , en wel vooreerst met betrekking tot de
Predikanten en de Synode. Na te regt opgemerkt te hebben,
dat het tegenwoordig verfchijnfel niet nieuw is, maar dat er
foortgelijke klagten, als er thans over de eerfien door fommigen aangeheven worden, ten allen tijde geweest zijn, beroept hij zich met reden op de gevoelens van de overgroote
meerderheid zijner Hervormde Landgenooten, bij welke hunne Leeraars over het algemeen in de regtmatigile achting
ftaan. Ten opzigte der Synode doet hij naar waarheid opmerken, dat men niets anders te haren laste aangevoerd heeft,
dan de verandering van het Formulier van onderteekening
voor de Candidaten, welke echter zeer natuurlijk en doelmatig uit den loop der omflandigheden is voortgevloeid; en
verder, dat er ook geene klagten over verval in Leer en
Kerk bij dezelve zijn ingebragt vóór de affcheiding, maar
dat deze eerst openlijk en werkelijk tot fland is gebragt ter
gunfte van twee afgezette Predikanten , S CH 0 L TE en D E
a o c a, en dat eerst daarna Adresfen , fommige zelfs van
zeer ongepasten inhoud en toon , aan de Synode zijn ingediend; terwijl de afgefcheidenen zelve meestal menfchen bevonden werden, bij welke de ellendigite godsdienstige begrip
hierdoor tot goede beoordeeling van-penhrfcd,i
den Baat der Kerk geheel onbevoegd zijn. — In § 2 handelt de Schrijver over de voorgewende oorzaken der affeheiding, met betrekking tot de handelingen der Regering. Hiertoe zet hij vooraf de grondbeginfelen van het Protestantfche
Kerkregt ten opzigte van den Staat kortelijk uiteen, en herinnert tevens uit de vroegere Gefchiedenis onzes Vaderlands,
dat de hooge Overheid alhier dit regt in reglementaire zaken
altijd gehandhaafd heeft. Hierop toont hij nu aan, dat 's Lands
Regering, bij de organifatie van het Hervormde Kerkgenoot-
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fchap in 1816, zich gehouden heeft binnen de grenzen, uit
het algemeen Protestantsch Kerkregt voortvloeijende, en dat
men hierin dus ten onregre reden van beklag en verwijt en
oorzaak tot affcheiding gezocht heeft. — De derde hoofd
dit Vertoog betreft de handelingen der Regering-rubiekvan
ten opzigte der afgefcheidenen, waarin de Schrijver de vier
volgende punten, tot in de minfie bijzonderheden, in het
licht fielt; namelijk, „dat alwat door de Hooge Regering
„ (te hunnen opzigte) is verrigt, met 's Lands wetten in
„ volkomene overeenttemming is ; — dat de Regering daarbij
„ niet ligtvaardiglijk of buiten noodzaak is te werk gegaan,
maar door de gebiedendfle redenen is gedwongen geweest
te handelen, zoo als zij gehandeld heeft; — dat de Re„ gering nimmer ten doel heeft gehad, de affcheiding te tlui.
„ ten, of de afgefcheidenen tot hereeniging te dwingen ,
„ maar alleen om aan de openlijke vestiging der afgefcheidenen die waarborgen te verbinden, welke door de zorg voor
„ het welzijn van den Staat en door de Grondwettige be.
„ fcherming der. befiaande Gezindheden werd gevorderd; —
„ en dat eindelijk, wel verre dat de afgefcheidenen het voor
werp zouden geweest zijn van beleediging of aanranding,-„
„ hunne regten , even als die van alle andere burgers , op
de nadrukkelijkfte wijze zijn befchermd en tegenallen over„ laat beveiligd." — Eindelijk vindt men, onder de vierde
hoofdrubriek, algemeene bedenkingen omtrent het gefchrift van
den Heer GROEN VAN PRINSTERER, en de beginfelendaaris
voorkomende, waarbij de Schrijver in eenige bijzonderheden
aantoont, welke onberekenbaar fchadelijke gevolgen de toepasfing dier beginfelen, die niet anders dan op eene heer
Kerk uitloopen, hebben zou op den maatfchappelij--fchend
ken toeland van ons Vaderland, zoo wel als op den haat
van het Hervormde Kerkgenaotfchap zelf. — Alles wordt
belloten met een woord van bemoediging tegen de bezorgdheid, bij fommigen plaats hebbende, wegens de voor de
rust van den Staat gevaarlijke gevolgen, die er uit de thans
plaats hebbende kerkelijke woelingen zouden kunnen ontihaan, doch waarvoor de Schrijver, om eenige aangevoerde
redenen, toont, dat, naar zijn inzien en naar zijne verwachting, geene gegronde vrees beaat, maar integendeel dat alles
allengs tot rust en orde zal terugkeeren.
Zietdaar den korten inhoud van dit zaakrijk en welge£chreven Vertoog! In de ontwikkeling van deszelfs veel-
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vuldige bijzonderheden kon Ref. , uit vrees voor te groote
uitvoerigheid, den Schrijver niet volgen; en de kleine bedenkingen , die hij hier of daar hebben zou, rekent bij niet
van dat aanbelang, en niet zoo zeer de groote hoofdzaken
betreffende, dat hij het der moeite waardig acht daarbij ilil
te laan: hij eindigt dus zijn verflag met den hem perfoonlijk
geheel onbekenden Schrijver dank te zeggen voor deszelfs
mannelijke verdediging der zaak van Waarheid, liegt en
Godsdienst, en met dezelve, in het belang dier gewigtige
zaak, allezins ter lezing aan te prijzen.
Met een kort woord gewaagt Ref. nog van de bovenliaande Rukjes, getiteld: Kerkelijk Staatsregt, vertaald overgenomen uit het Journal de La Haye. Het eerfie toetst het
door den Heer G R OR N over het Kerkelijk Staatsregt bijgebragte aan het Protestantfche flelfel omtrent het regt der
Overheid in kerkelijke zaken , en vervolgens aan de Burgerlijke Wetgeving , en in het bijzonder aan de Grondwet in
Nederland. Het tweede antwoordt op aanmerkingen, die gemelde Schrijver (zoo het fchijnt in hetzelfde Journal) op
bet eerfle gemaakt; heeft. Beide komen zij in de hoofdzaak
overeen met hetgene , dat over dit punt bij den Heer v A N
APPELTERE voorkomt , en mogen dus ter vergelijking en
vertlerking aanbevolen worden, gelijk ook het eene ter aanvulling van het andere dient. Hier en daar is de toon wat
fcherper, de zegswijze wat meer kortaf; maar de bijgebragte
zaken verdienen alle overweging: doch, na al het gezegde,
kan Ref. bij deze uit een bekend Dagblad ontleende ílukjes
niet langer flilitaan , dan tot aankondiging en aanprijzing aan
allen, die hetzelve niet gelezen hebben, noodig is.
Een Verhaal door NICOLAAS
BEETS. Te Haarlem , b ij de Erven P. Bohn. 1837. In
gr. 8vo. 111 Bl. ff 2-75.

GUY DE VLAMING.

De Plof tot dit Gedicht heeft de jonge Dichter B E E T s gevonden in eeta verhaal, zoo als hij in de achtergevoegde
Aanteekeningen en Blagen vermeldt , te vinden bij P L E MP ER, Befchrïjving van fliphen , en hierop nederkomende,
dat zeker Plaamsch Edelman, in het begin der 15de Eeuw,
op het Huis Poelgeest woonachtig, krankzinnig geworden is ,
en zijne jeugdige Echtgenoote , met welke hij in goede bar-
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monie leefde., en daarop zichzelven, van het leven beroofd
heeft; en dit wel, volgens des Dichters inkleeding, omdat
hij door eene oude tooverheks ontdekt had, dat zij zijne
zuster is; waarop hij waant daarom bezeten ce zijn, en aan
zijne en hare zaligheid wanhoopt. — Het onderwerp is én
in zichzelf, én vooral naar deze verdichting, dichterlijk en
tragisch genoeg; en in zoo verre mag men het als een blijk
der vinding van een jeugdig Genie aanmerken en prijzen:
maar men vraagt zichzelven toch, na het ten einde gelezen
ce hebben: Cut Bono? Welk doel is er in beoogd? Wat
nuttigheid of aangenaamheid heeft het in zich, niet alleen
zulk eene akeligheid bij voorkeur tot dichtilof te nemen,
maar het ook met verdichte akeligheid en afgrijfelijkheid op
te fieren , zoo dit optieren heeten mag ? Moeten wij dan de
dolzinnigheid van eenen VICTOR HUGO, SCRIBE en dergelijken voltrekt naapen, en alzoo het waarlijk verheven
tragifche misbruiken en onteeren ? Men zou met de voor
raaskallende taal van zulk eenen dweeper, als-fielngvad
G U Y zich hier voordoet, misfchien nog eenigzins vrede kun.
ne% hebben, indien zij door het invoeren van iemand of iets
anders, dat betere denkbeelden en gevoelens opleverde, opgewogen werd ; maar integendeel vindt men in het laatfle ge
dit gedicht de gemelde tooverkol MARA, die den-deltvan
dooden GUY en zijne MACHT EL D met een gruwzaam vergenoegen de oogen fluit, en er voor uitkomt., dat zij noch
aan God noch aan onflerfelijkheid gelooft! Waartoe dienen
toch zulke afzigttgheden? Waarom befteedt toch het jonge
mensch zijne kostelijke dichtgave, waarvan ook hier weder
proeven voorkomen,' aan zulke terugftootende onderwerpen,
en maakt ze door zijne behandeling nog terugiootender ? Is
dit de weg, om de heerfchappij van waarheid en deugd uit
te breiden? Is dit geraden in eenen tijd, over wiens „kond„ heid en ongeloof" de jonge BEET S, bI. 26, even als de
oude B IL DER D Il i, verkiest te zuchten, maar waarin fommiger neiging tot het bedorvenfle Mysticismus, en de mogelijkheid van het dolíte Fanatismus, althans niet minder te vreezen
is? Moet men daartoe reeds in zijne jeugd inwilligen „Een
„ trek om 's warelds ijslijkheden In al haar treurigheid te ont„ leden, Een neiging die behoefte werd , En 't zalig maakt
„ zich toe te geven In wat geheel de ziel doet beven" (bi. 9)?
Het moge dan ook thans bij dezen, gelijk bij fommige andere
jonge Dichters, mode worden, om zulk eenera treur- en
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klaagtoon aan te heffen, wij zullen niet nalaten, denzelven,
waar het pas geeft, als gemaakt en onnatuurlijk te gispen ,
of wel, waar het noodig is, daartegen, als fchadelijk en gevaarlijk, hoogernilig te waarfchuwen, zoo wel als om zich
zekere hardheid en firoefheid van ftijl, en eenen coon van
gezag in de Taalkunde, alles in nabootfing van BILDE RD IJ K, aan te wennen.
In den dichcerlijken verhaaltrant van dit Ituk is de Maker
over 't geheel wel niet ongelukkig gedaagd: doch hier en
daar heeft het wel eens te veel van berijmd proza; ook wel
eens iets hards en ftroefs in de confiructie, of blijk van overhaasting, die juist niet altijd eene grata negligentia te weeg
brengt: er zijn evenwel ook gelukkiger plaatfen, die van den
goeden aanleg eens waren Dichters getuigen. Hier en daar
is ook het rijm niet zuiver, zoo als b. v. bi. 66, 7, flinks en
dringt, heigt (1. hijgt) en dreigt, voos en doods, zwart en
werd. Ree. wil dit een en ander nu niet als met den vinger
aanwijzen, maar het aan de eigene herziening des Dichters
overlaten, die, zoo hij zijnen aanleg verflandig weet ce befiuren en te gebruiken, welligt in latere jaren het gunffïge
oordeel over het werk van vroegere zal wijzigen en matigen,
en het gegronde van onze aanmerkingen erkennen.
Als iets zonderlings kan hier aangeteekend worden , dat
BEE T s de versregelen van dit zijn Gedicht weder door ge
vijf tot vijf op den kant aangewezen;heefc,-talmerknv
zoo als men dit bij de uitgave der oude Clasfifche Dichters
gewoon is te doen. (!) Waartoe dit hier dient , is Ree. niet
duidelijk gebleken; maar nog minder, waarom hier, op bi. 7,
achter vs. 94, eene uitlating van 13 regels is , die fechcs
door een' regel van 10 streepjes wordt aangeduid. Men zou
zich wel eens kunnen verbeelden, dat dit Gedicht, in het
jaar 2237 of daaromfireeks, door eenen oudheidminnaar uit
het flof der Bibliotheken wordt te voorfchijn getogen, en dat
hij, na het opfporen van verfchillende Editiën van dit werk,
in de hooggeleerde Scholiën, waarmede hij hetzelve in eene
nieuwe uitgave verrijkt, zich vruchteloos het hoofd breekt,
om uit te vinden, welke die uitgelatene of uitgevallene regels geweest zijn, en wat de Dichter daar heeft kunnen of
willen' •zeggen. Men zou ook hierbij zich kunnen voorflellen, dat een Bellettrist van die Eeuw een werk fchrijfc over
de Theorie der Dichtkunst, onder hare fchoonheden ook zulke hiatus of gapingen telt, dit met voorbeelden aanwijzende
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en aanprijzende, en zich hierover op deze of dergelijke wijze
uitlaat: „ Zoo heeft b. v. de uittlekende jonge Dichter, de
Heer, of volgens anderen Jonkheer NICOLA A S BEETS,
„ uit het adellijk, doch in 1620 reeds verdorven of door an„ deren niet meer erkend geflacht der B E E T S EN of D E
B EET S E N ," (zie Aanteek. en Bijl. bl. 102) „ in zijn voor.
treffelijk Gedicht van 1381 verzen, getiteld GUY de Ylaming, op bl. 1, achter vs. 94, een' zeer fraaijen hiatus
„ van niet minder dan 13 regels, flechts aangewezen door
,, een' regel van 10 dwarsílreepjes, die den nadenkenden Le.
„ zer veel te peinzen geven ," enz. enz. Doch wie zal nu
gelooven, dat BEETS , offchoon jonge Dichters ook wel
eens mijmeren, zich aan zulke mijmerijen overgeeft? This
non liquet.
De Aanteekeningen en Bijl'igen, achter dit Gedicht geplaatst, loopende van bl. 77-112, behelzen, behalve de bovengenoemde historifche bijzonderheid Uit PL EM P.E R, voornamelijk de Gefchiedenis van het Huis en het Ge/lacht P 0E LG E E S T, door den Schrijver zelven , en die van het Ge/lacht
S u S E R, door zijnen vriend D. V E E G E N S, met eenige tusfchenvoegfels van hemzelven; welk een en ander Ree. aan
de kenners en beminnaars van zulke oudheden gaarne ter beoordeeling overlaat.
„

Pandora. Ilden Deels 3de Stuk. Te Amfferdam , hij G. J. A.
Beijerinck. 1837. In gr. 8vo. Bl. 213-314. f 1- 25.

M

et een allerbelangrijkst onderwerp wordt deze bundel geopend, — met eene verhandeling over de Eigenliefde. Vóór
jaren zong een Dichter:
Zoo ligt kwetsbaar is de liefde
„ Als 't fatijnen rozenblad."
indien de maat het veroorloofde, zoude het voorzetfel eigen
voor liefde eene even juiste uitdrukking van dit gevoel wezen. Zend Benen Schrijver het opstel, hetwelk hij een of
ander Tijdfchrift ter plaatfing aanbiedt, terug, zijne eigenliefde is gekwetst. Zouden wij het wagen, met de beoor.
deeling van dit werk voort te gaan? De verzamelaar heeft
ook al zijne eigenliefde. Zij, die garen om te kunnen ver.
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zamelen, hebben ook eigenliefde. De verhandelaar zelf zegt:
dan zal de eigenliefde van uwen tegenwoordigen fpreker daar
niet weinig door geftreeld worden)... Ja, wijs mij den man ,
die geene eigenliefde heeft — magnus mihi eris Apollo. Liefst
zeggen wij niets meer over de eigenliefde, en wijzen hechts
den genen, vooral onder de Geleerden, die zich door haar
niet te zeer wil laten overheerfchen, naar Asmus omnia fua
fecum portans, 4 Th. Probatum! experto credite!
Een Oudejaarsavond. Een regt huifelijk tafereel , naar
het leven gefchilderd; daar draagt het alle de kenmerken
van; voor geen uittrekfel vatbaar. Zegt het voort, ter navolging !
De Audientie? Ja, daar kan ik van medefpreken! Of
fchoon niet bij deze, ben ik er meermalen geweest. Ik heb
ook gewacht, heen en weder gewandeld; daar ik echter niet
onder het goede geJlarnte der Spectators geboren ben, (bi.
247) wil ik gaarne bekennen, dat ik mij al fpoedig danig
verveeld heb , tot dat de voorwaartfche beweging van den
Kamerheer, met eene buiging, mij de leus gaf, dat de tijd ge
om den Vorst te naderen. De Spectator heeft-komenwas,
zich gedurende een paar uren niet verveeld; dat blijkt: het
kleinewitte vaantje onder de kin der Dominés — de /malle
mantel — de fiaatfiedegens — de oude kostbare manchetten —
de geborduurde chaoot — het reeds dikwerf gebruikte paars.
kleurig hofkleed met de paarlemoeren groote knoppen, en nog
veel meer, tot de Kamerheeren toe, met derzelver zinnebeeldigen fleutel; dit alles gaf den Spectator te veel /tof.
Dat de Kamerheeren zoo veel Frransch (preken, te midden
onder Nederlanders, vindt de Spectator niet mooi, hoewel
hun kleed heel mooi is. Goede Spectator! zijt gij zulk een
vreemdeling in de Nederlandfche wereld du ton , dat gij nog
niet weet, dat het Fransch (preken voor een bewijs eener
befchaafde opvoeding moet gelden ? Gij ergert u over het
Fransch (preken der Kamerheeren: waarom mogen zij niet
even zeer Fransch (preken, als de Haarlem/the Courant Franfche advertentiën plaatfen', waar zeer dikwijls het onderwijs
in de Mythologie, als eene hoofdvoorwaarde, op den voorgrond ftaat, terwijl van eene zedelijke, Christelijke opvoeding geen woord gerept wordt? Men zou dikwijls wanen
nog in de Griekfche wereld te leven, indien juist het Fransch
(preken ons niet den nieuweren verlichten tijd herinnerde. De Spectator kan met het navolgende wel gelijk heb-
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ben: „ Wij zouden nog iets kunnen zeggen over de blinkende ridderkruifen der gehoorzoekenden;" (wie weet,
hoe vele kruiszoekenden zich niet onder deze gehoorzoekenden bevonden hebben !) „ alleen dit: Sommigen lieten
„ duidelijk blijken, dat zij sijel wisten, dat er zoo iets aan
„ hun knoopsgat zigtbaar was; anderen wisten het niet. Mo„ gelijk, als men zoo iets zeer lang gedragen heeft en be„ kijken liet, vergeet men het -- ik weet het niet." —
ja, zoo is het!
Een hoofdJluk over titels. Men vereenige zich met het flot
van dit hoofdfluk : „ Het is wel zeker, dat er in den He„ mei geene Titels zullen te pas komen, des te meer hier op
„ aarde ; (*) men make er dan ook maar een goed en ver.
„ t}andig. gebruik van ; doe er , als men niet anders kan ,
,, zijn voordeel mede, en late de goede wereld ook hier ge.
„ rust fpelen , als zij maar niet boos fpeelt."

De Wittebroodsuweken. — Its font pasfés ces jours de fétes !
Hebben wij nog eenmaal geleefd? -= Ligchamelijk ? Zeer waar.
fchijniijk, indien niet zeker; want de ílof is in eene voortdurende beweging' en wisfelirg ; hetgeen de mensch heden is,
zal hij morgen niet meer wezen; hij wafemt ui,t en wat er
meer van dien aard gebeurt; hij eet en drinkt, en krijgt er
dikwijls geen lood blijvende zwaarte door. Naar den geest?
Ik weet het niet: Er flaat bi. 278: Ja, er leeft en regeert
een God! En die laat niet varen het werk zijner handen.
Het voorledene daarlatende, bouw ik op Hem voor de toe.
komst. Veel is ons donker en moeijelijk te begrijpen; wij
hopen, dat eens alles zich zal ophelderen; tot zoo lang geduld, Vita brevis! dat wil zeggen: het einde is fpoedig daar.
Een brief vol klaagtoonen. -- De lieer Q. N. is zeker door
de Recenfenten niet zeer zachtzinnig behandeld; van daar:
„ Recenfent is een hatelijk woord ; ik houd niet van rer_en„ fenten : ik moet daarbij altijd aan de Bestia 4pocalyptica
„ denken." Dank , waarde Heer! voor de geestige vergelij
king met het DIER (beest ?) uit de Openbaring. Zijt gij mogelijk ook een Dichter ?... Anders, dit fluk der Pandorei
begint met eene verhandeling over de Eigenliefde. Recenfent
is zoo vrij, u (houd hem de hem onbekende titels ten goe(*) Hecht er uw hart dus niet te zeer aan; want waar
uw fchat is , daar zal ook uw hart wezen. — -lam. rnn

den Corrector.
DOE[KBESCiI.
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de) daarheen te wijzen. Hij veroorlooft zich slechts de aanmerking : waarom zendt gij toch uwe boekskens ter beoordeeling aan een wezen , welks naam reeds u hatelijk is ? Indien er eens geene goedhartige Recenfenten waren , hoe zou
het dan toch met den aftrek uwer waar slaan ? Het min of
meer brillante debiet hangt toch wel eenigermate van de beoordeeling af. Gij denkt misfehien echter bij het beest, dat
niet alle gehoornde beesten ilooten , vooral wanneer zij herkaauwen ? Overigens bevelen wij u nog de lezing van het
oude kookboek , waarvan een gedeelte op uwe klaagtoonen
volgt; daar kunt gij lezen (het klinkt wel wat zonderling in
een kookboek) : „ De menfchen zijn geene engelen, maar
daarom ook geene duivels;'
DIe in het Fragment uit een oud Kookboek recepten voor
faufen zoekt, zal zich bedrogen vinden. Dé waardige huismoeder (bi. 297) behoeft echter den tijd niet voor verloren
te houden, dien zij aan de lezing zal befteed hebben.
Befluiten wij onze aankondiging met eene Bulweriana, bl.
308, als een aanhangfel op het reeds gezegde bij de befchouwing: Hebben wij nog eenmaal geleefd? „ En met dit le.
„ ven — met dit tooneel der duisternis en vrees — zouden
„ wij tevreden zijn, zoodat wij naar geen ander wenfchen,
„ naar geen ander verlangen zouden ? Ware ik niet over„ tuigd , dat ik onllerfelijk ben , dan zweer ik , dat ik , al„ vorens een uur verliep, deze gevaarlijke, deze lastige fier
-„felijkhd
zou affehudden. "

Babylon verwoest, of Cefchiedenis van het Bsfyrifche Rik.
Uit de beste Schrijvers samengetrokken, door de Schrijf/Ier
van Pierre en zin Huisgezin. Uit het Engelsch vertaald
door C. A. VAN S C FI A G E N , Predikant te Cappelle op d'
[aan den] Ijs/el. Te Rotterdam, b ij A. Wijnands. 1836.
In gr. 8vo. XIV, '230 bi. f 2 - 60.
Langer, dan gewoonlijk, toefden wij met de aankondiging
van dit gefchrift,; meest, omdat wij er eenigzins mede verlegen zijn, en het ons moeit, er niet veel lof aan te kunnen
geven. Eene gefchiedenis van Asfyrië kan ongetwijfeld belangrijk zijn; maar dan zouden de bronnen oordeelkundig geraadpleegd en onderling vergeleken moeten worden, waartoe
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geene kleine geleerdheid , fijne fcherpzlnnigheid en vooral
kennis der Oosterfche talen behooren zou. Wij meenen aan
de waarheid verpligt te zijn , deze eigenfchappen aan Mifs
G R 1 E R S ON, wier godsdienftigen geest wij vereeren, te
ontzeggen. Hetgeen - zij geeft, is niet veel meer dan eene
vrij •drooge gefchiedenis, goeddeels getrokken uit de H.
Schrift en ook meest vervat in de woorden der Profeten,
zoodat Gods toom, Gods oordeelen overal de werkende oor.
zaken zijn. De gefchiedenis is voorts doorweven met Rich_
telijke en toepasfelijke aanmerkingen, die wij op zichzelve
in hare waarde laten, maar hier noch goedkeurden, noch
ook verwachtten. Men moet het, naar onze wijze van zien,
geheel anders aanleggen, om de oude gefchiedenis uit de
H. Schrift op te helderen , of haar tot een toonbeeld van den
gang der Voorzienigheid , of tot leering en waarfchuwing
van het nageflacht, voor te Eiellen. Van dit alles fchijnt de
Schrijfoer iets te hebben willen doen; maar wij kunnen niet
vinden , dat het haar uitfiekend gelukt is. Het boek had dan
ook gerust onvertaald kunnen blijven ; doch , nu het eenmaal
gefchied is , mogen wij den lof , van het uitnemend goed gedaan te hebben , aan den Eerw. VAN SCHAGEN niet onthouden.

Hetdlbum van 3oANNES NARS1US, van Dordrecht, Lijf
GUSTAVUs ADOLPHUS,-artsenGfchidjva
Koning van Zweden, uitgegeven door .Tonkh. G. J. B EE L DS N IJ DER van Tloshol en Vrije-Nesf, enz. Te Utrecht, bij
J. Altheer en R. Natan. 1837. In 8vo. 38 BI. f 1- 20.
Wijsgeerige Bijdragen tot rust en geluk der Volken. Door
T. V A N D U Y N H 0 0 VEN , Secretaris van Cuyk bij Grave ,
enz. III Stukjes. Te Nijmegen, bij D. J. Haspels. 183537. In gr. 8vo. 59 Bl. f: - 80.
I'Ere critique, on l'Art et le Culte, par J. It NEP P E LH O U T. Utrecht, chez C. van der Post, Jr. 1837. 12mo.
46 pag. f:.50.
let is voor den beminnaar van Gefchiedenis en Letteren
niet onverfchillig, te weten, met welke meer of min ver K2
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maarde perfonen andere beroemde mannen in eenige vriend
aanraking zijn geweest. Uit dit oogpunt be--fchapelijk
fchouwd, is ieder Album van een' man, wiens naam met
zekeren lof alom wordt genoemd, altijd belangrijk. Derhal.
ye keuren wij de weluitgevoerde uitgaaf van het Album van
N A R s 1 us niet alleen goed , maar hopen tevens , dat deze
uitgaaf door die van andere Albums zal gevolgd worden.
De twee nu volgende hier aangekondigde werkjes zijn of
behooren te zijn van wijsgeerige ílrekking. Het eerfte, in
drie fiukjes, is allezins Christelijk; het laatfile is Sint-Simonistisch.
In de wijsgeerige bijdragen tot rust en geluk der volken ,
door den Heer VAN D U V N H O O V E N, vinden 'wij zeer veel
Christendom, maar, gul gefproken , zeer weinig eigenlijke
Wijsbegeerte. Men kan Wijsgeer zijn, zonder Christen te
wezen; men kan (God zij gedankt!) ook, Christen, zelfs
voortreffelijk Christen zijn, zonder als Wijsgeer te kunnen
worden aangemerkt. Iets uitnemend fchoons is er gelegen
in zoodanige zamenfinelting van Christendom en Wijsbegeerte,
waarbij Openbaring en Rede elk hare regten behouden , maar
zamenwerken tot één doel, de verlichting en verbetering des
menschdoms. Zoo iets heeft den Heere D U'YN H 00V EN
voor den geest gezweefd; maar hij fchijnt ons verre beneden
zijn ideaal gebleven. De Wijsbegeerte heeft hem althans
vrij mager gediend, en hij zou beter zijn werkje Christelijke
Bijdragen hebben betiteld. Doch waartoe moeten nu die
bijdragen dienen? Tot rust en geluk der volken? — Helaas ! het is weder eene vox clamantis in deferto. De bedoe
Schrijver is goed, de uitvoering zwak, en de-lingvade
uitwerking zal tot rust en geluk der volken waarféhijnlijk
geene zijn.
Maar nu Mijnheer K NEP P E L H 0 U T met zijn Pre critique,
ou l'art et le culte! Het boekje is in her Fransch gefchreven, en heeft dus dit voor, dat het buiten ons land kan gelezen worden. Doch welk een zamenítel van paradoxen !
Is er dan geene waarheid in ? Had s A 1 N T- s I M o N geheel
ongelijk met de gefclliedenis te verdeelen in tijdperken van
vorming en tijdperken van beoordeeling of toetftng ? — -O
neen! er is waarheid in den grondflag , maar geweldig veel
dwaling in de toepasfng. Wij lezen bi. 19: La providen-

ce.. .. prend encore foin , qu'il y alt lu bas , en France et
en Italic, taais hotnmes de génie, tin architecte tin poète,
,

ALBUM VAN J. NARSIUS , ENZ.

137

zin mufcien, MICHEL -ANGE, MALHERBE, PALESTRI-

pour commencer en architecture , en poéfie , en mufique ,
1' oeuvre de la renaisfance, QUI N'EST QU'UNE DÉCADENCE, et
fonner le tocfin de la critique dans 1'architecture , dans la
poéfte et dans la mufique , tandis que L U T H E R agile celui de
la critique dans la religion, doet l'écho fe communiquera bien.
tot aux arts fecondaires de la fculpture et de !a peinture. —
Waaróm verdeelt men de gefchiedenis niet liever in tijdperken van vorming en in tijdperken van ontbinding, hetzij die
ontbinding gefohiede door het te verre gaan der toetfing van
het beftaande, hetzij door uitblusfching van het licht der
wetenfchap? Gaat ook toetfing en flooping van het oudere
niet dikwijls gepaard met grondlegging en opboufv van het
nieuwere? Hoe kan men toch de donkerde Middeleeuwen
een tijdperk van organifatie noemen, en daarentegen de glansrijke eeuwen van het herflel der letteren en kunfien die eener
loutere toetfing en afbreking? Waarom heeft men geene
fchrijvers, kunf enaars en geleerden in die Middeleeuwen,
welke de Heer K N E P P E L H o U T als een ère organique becitelt , die gelijk flaan niet de verifuften na de renaisfance ,
die wel waarlijk geene décadence was ? Is de Kerkhervorming
niet zoo wel organiferend- als critiferend in hare werking?
Verdienen alle beltaande inrigtingen voor -kunst en weten
verdient de tegenwoordige beoefening van kunflen en-fchap,
letteren , verdienen de beroemdite fchrijvers en kunftenaars
van onzen tijd wel zoo veel minachting ? En zou men dedomíie Middeleeuwen boven den tegenwoordigen tijd moeten
verkiezen ? -- Men heeft slechts met gezond verfland en
bedaardheid het boekje te Iezen, om de menigvuldige ongerijmdheden te ontwaren. En echter ontkennen wij niet, dat
zeker Scepticisme in alles ontflaat. Maar is dat nu zoo ge
kwaad? Is daarom alles fecl3ts -looping? Is er niet-hel
tevens opbouw van iets beters ? — Het fcheppend en het
toetfend beginfel van onzen geest worllelt met elkander, en
heeft dat altijd gedaan ; doch juist daardoor gaat de menschheid
vooruit, het minst echter, wanneer het critiferend beginfel
zwijgt, gelijk in de Middeleeuwen. Dan kwijnt bok de vormingskracht, bij gemis van wrijving der denkbeelden. Heil
dan ons, dat er licht is aangebroken! Dat wij ons toch
nooit zó6 verre laten vervoeren, om onzen Ieeftiyd als enkel critiferend aan te merken , waar vinding em werkkracht
alom zich openbaren ! Dat wij vooral nooit de dagen van
N A,
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willekeur en priesterdwang boven die der vrije ontwikkeling
van gevoel en gedachten ftellen, noch onze hoop vestigen
op eene hoogst onwaarfchijnlijke en geheel niet te wenfchen
zegepraal der leerftellingen van S Al N T - S 1 M O N!

Zestal Verhalen voor het ontluikend Gejlacht , door deszelfs
,Vriendin r. M O E N S. Met Platen. Te Amflerdam , bij
H. Frijlink. In kl. 8no. 148 Bl. f 1-80.

D

e begaafde M O EN S levert hier wederom een lIe! Verhalen, alle getuigende van hare bekwaamheid, ook in dit moei.
jelijke vak. Wie twijfelt er aan, of wij het met volle ruimte
kunnen aanprijzen? Wij doen het te liever, omdat het kenrige boekje met de lieve plaatjes inderdaad zeer goedkoop ge
Ouders kunnen , deze kleinigheid aan hunne kinde--fIelds.
ren ten gefchenke gevende, meer genoegen hebben en ver
dan met veel kostbaarder vermakelijkheden voor-fchaen,
zich of hunne lievelingen. Zijn deze voor het grootfile kinderboekje al te oud, men geve hun dan:
Dr. G. F. D I N T E R'S Gedachten en Beelden van het heilige,
ware en goede. Uit het Hoogduitsch , door A. C. V A N E LD I K T H IBM E. Te Groningen , hij W. van Boekeren. 1837.
In kl. 8vo. 200 BI. f 1- 40.
Immers, offchoon Ree. meent, dat men den Schrijver veel
te hoog verheft , wanneer men hem „ eenen nieuwen j BA N
r A U L" noemt , zoo heeft hij echter veel waars en fchoons ,
bij een levendig vernuft. Enkele gedachten zijn wat alle
zonder dat het kleed dit vergoedt; andere verraden-dagsch,
iets dogmatisch, hier minder gepast; maar over het algemeen
levert het geheel een gefchikt boekje op, meer echter om nu
en dan tot leiding van godsdienflige gedachten voor een oogenblik ter hand te nemen , dan om geregeld door te lezen. De
bekwame Overzetter, door ziekte, zoo wij meenen, buiten
flaat tot waarneming van zijn predikambt, kan ook door dezen arbeid in grooteren kring nuttig zijn. Hij had er zich
niet over behoeven te verontfchuldigen, dat zijne pen hier en
daar uitweidde. Al had hij dit nog meer gedaan, het werkje
zou er niet bij verloren hebben.
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„ Het ongeloof verblindt door te veel, dweeperij door te
weinig licht," (bladz. 63) kan even goed omgekeerd gezegd
worden.
Prof. V AN H E N G E L roemde , in eene fchoone Oratie, de
Christelijke Godsdienst als kweekfler van ware welfprekendheid, Zij verdient niet minder geprezen te worden als voeder van edel gevoel , en weldadige rigting gevende aan vernuft en verbeelding.

De Steenkolenmijnen , door L. R EL L S T A B. Naar het Hoog
Te Imferdam, b ij J. C. van Kesteren. In gr.-duitsch.
8vo.217Bl.f2-40.
wie met ons den verdienilelijken Schrijver op de velden
van Moskow of in de praten van het belegerde Algiers en
oproerige Parijs vergezeld en bewonderd heeft, zal voorzeker
dit nieuwe voortbrengfel van den meester in zijn vak met
belangflelling in handen nemen en met onverflaauwde aan.
dacht doorlezen. Dezelfde naauwkeurigheid van befchrij.
ving, zonder mis te tasten, dezelfde grondige kennis, die in
dit bijzondere vak, het fteenkolengraven, zoo geheel ongewoon
is , draalt evenzeer in dit kleinere werk als in zijne vroegere
en uitgebreidere romans door. Misfchien bevindt de Schrij.
ver zich hier nog meer in zijn eigenlijk genre; zijne eenvoudige, foms bijna kinderlijke fchrijfwijze behoeft zich op Va derlandfchen bodem en bij de onverbasterde zeden der mijnwerkers minder aan banden te leggen , dan onder de weelderiger Franfchen. Ook voegen hier beter de eenigzins overdrevene en dweepachtige gefprekken en gevoelens in eene
landflreek , die door verhevene natuurfchoonheden daartoe als
van zelve aanleiding geeft.
Even als in RE L L STA B'S andere werken , zijn de perfo.
nen weinig in aantal, maar allen wekken het belang van den
lezer. De knoop is even eenvoudig als verfchrikkelijk : het
opkomen van water in eene mijn, welker eenige uitgang
daardoor ontoegankelijk wordt, juist terwijl eene aanzienlijke
familie, aan wier lot een minnehandel is vastgeknoopt, die
onderaardfche gewesten bezoekt. Honderdvijftig vademen onder de oppervlakte der aarde bedolven, afgefloten van alle
menfchelijke hulp, en zonder eenigen leeftogc, is de toehand
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dezer ongelukkigen inderdaad verfchrikkelijk. Telkens overfielpen hen nieuwe rampen: na een etmaal onvermoeid gearbeid te hebben, zien zij hunne hoop ten wreedíte teleurgefield. Oproer, moedeloosheid, hongersnood en daaruit ontikaande krankzinnigheid, die in deze gewelven vooral iets
vreefelijks heeft, eindelijk volkomene uitputting, het fterven
van velen hunner, de bedorvene mijnlucht, wanhoop en vol
duisternis, — ziedaar telkens nieuwe martelingen, tel--Ilagen
kens eene fchrede nader aan den dood! De belangflelling des
lezers wordt al meer en meer gaande gemaakt, en ziet zich
eindelijk door eene gelukkige ontknooping voor de hoofdperfonen bevredigd.
De Vertaler heeft zich wél gekweten, en het romanlezend
Nederlandsch publiek door zijne vertolking eene werkelijke
dienst bewezen. Ook het titelvignet is zeer gelukkig uit
-gevaln.

Zeeusyfche Yolks-4lmanak voor 1838. Te Zies ikzee, b ij J.
van de Velde Olivier. f : - 75.
-

Volle bloei van kracht en gezondheid blijft dit jaarboekje
bij deszelfs derde verfchijning kenmerken. Alles is echt
Zeeuwsch, belangrijk voor den inwoner van dat gewest en
voor den beminnaar van vaderlandfche oudheden. De Provinciale Almanakken worden niet alleen voor het volk, (wij
fluiten het plebs natuurlijk uit) maar ook voor den Geleerde
fchier onmisbaar, door het verzamelen van antiquiteiten , die
elders fchaarsch en dikwerf geheel niet te vinden zijn. Ge.
tuige onder anderen in dit werkje het welgefielde en belangrijke vertoogje over het fcheepje van ter Goes, en dat over
het flot Oostende. Verzen van meerdere en mindere waarde,
waaronder een van de goedwillige r. RI 0E N s, wisfelen het
belangrijke proza af. De gefteendrukte afbeeldingen van den
kelder van het flot Oostende, van het flot van Haannflede,
den 400 jarigen moerbeziënboom , en van de fiad Zierikzee,
zijn allergelukkigst uitgevallen ; ook de teekening der Maaneclips is helder en duidelijk. De aanwijzing der Kermisfen en
de zoogenoemdeReiswijzer blijven ontbreken. Wij verklaren
de kundige Redacteurs te dien opzigte gaarne, op hun verzoek, voor diligent, en danken hen voor het genoegen, dat
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wij door hunnen arbeid ook dit jaar weder mogten fmaken.
Het debiet blijve aan hunne onvermoeide pogingen beantwoorden, en zij bij kracht en gezondheid, om den volgenden
jaargang met even veel oordeel het licht te doen zien!

Zuidhollandfche Volks-Almanak voor 1838. Te 's Gravenhage,
bij de Erven Doorman en J. D. Steuerwald. f 1- :
Nieuwe Almanak voor Blijgeestigen. Te Asnllerdam, bij Gebr.
Diederichs. f: • 60.
ij hadden gedacht onze taak der aankondiging van Alma.
nakken afgefponnen te hebben, maar nu komen er nog,achterblijvers opdagen, die ook hunne beurt van introductie
verlangen; aan welk verlangen wij dan ook bereidwillig voldoen, te meer daar het nieuwe ondernemingen geldt.
No, 1 geeft achter den gewonen dagwijzer de audientiedagen van Z. M. en die der Ministers op, dat niet ongepast is.
Aan zoogenoemde Reiswijzers wordt echter, naar 't fchijnt,
niet meer gedacht, en wij misfen ze toch ongaarne bij Volks Almanakken, ondanks de verfchooning, die de vader van al
die Volksboekjes voor dat verzuim heeft ingebragt. In de
Mengelingen wisfelen verzen en proza elkander af; het laatste
levert, als gepaste inleiding, eene fchets van Zuidholland;
geeft een levensberigt van PHILIP VAN A L M ON D E, Lt.
Adm. van Holland en Westvriesland, door 's. Rijks Archivarius Mr. J. c. D E j ON G E , met eene fraai gefleendrukte afbeelding van liet praalgraf diens Zeehelds, door zijne dankbare neven opgerigt; eene korte befchrijving van het oude,
eerwaardige gebouw op het Binnenhof in den Haag, mede
door een plaatje opgeluisterd, bij welke befchrijving wij wel
hadden gewegscht, dat aan den bekwamen Z I E S E NI S hulde
ware bewezen voor den fmaak , waarmede hij de herdelling
van den ingang bewerkte; de lotgevallen van 1 A N VAN A ItREL; eenige legenden van S T. NIK 0 L AA s, en eene geestige zamenfpraak van ER A S M U S over het bedrog in den
paardenhandel ; terwijl onder de verzen een flukje van T o LL E N S door een plaatje wordt opgeluisterd, en een fraai
(lukje van A. B 0 GA E R S O T T O K L A N T'S heldendood krach.
tig bezingt. De overige dichtstukjes zijn ook niet verwer.
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pelijk. — Wij bevelen dit werkje alzoo met genoegen aan,
en houden ons overtuigd, dat de Redactie in een volgend
jaar, vroeger gerugíleund, zich niet zal behoeven te ver
wegens overhaasting, waarvan nu zelfs maar wei--fchoner,
nige fporen te vinden zijn.
N°. 2 geeft, in een luimig voorberigt , befcheid van zijn
vernieuwd beflaan. Wij mogen ons wel niet beklagen, dat
er eene goede hand vol kaf onder het koorn gemengd is,
daar de Redactie zegt, dat dit met voordacht gefchiedde;
maar wij zouden toch wel wenfchen, dat enkele prozaflukjes, waarvan wij de geestigheid niet kunnen vatten, waren
teruggebleven ; misfchien is het onze fchuld , en dan zal het
kost voor andere monden zijn. De versjes van korter of
langer adem, die op het proza volgen, bevielen ons meest
allen zeer goed. Dat Referent onder zoo vele anecdoten
een aantal kennisfen van vroegeren tijd ontmoette, is denkelijk
aan zijn _gelukkig geheugen te wijten; er zijn er echter een
aantal, die nieuw voor hem waren. De bladvulling op bl.
109 zou hij liever niet aangetroffen hebben, opdat aan pro.
fanéren geen voet gegeven worde ; er is immers zoo veel anders , waarom men , zonder aanstoot te geven , lagchen kan ?
De Travestie van S C H ILL E R's Lied van de Klok, op de
koflïij , vonden wij, ondanks onzen afkeer van Parodién, een
der geestigfte ftukjes van het bundeltje. Ten slotte fchrijven
wij de volgende aardigheid af -, getiteld de jfervende Gierig
die ons nieuw voorkwam:
-ard,
Wat hoor ik !" riep in 't laatíte levensuur
Harpax, de Gierigaard, tot zijn vergaderde erven, —
„ Gij wilt mij balfemen, na 't flerven,
„ Met zalf en fpecerij , zoo kostbaar en zoo duur !
„ k Onterf u al te zaam, indien ge u durft verffouten ,
„ Dat gij ,zoo dwaas mijn geld verfpit.
„ Neen, zoo gij na mijn' dood mijn lijk bewaren wilt,
„ Beveel ik u, het in te zouten!"

Een woord aan den Heer R. H. GRAADT JONCKERS.

D

e Heer GRAADT JON CKERS heeft goedgevonden, in
N°. 1 van den Recenfent ook der Recen/enten eersen brief te
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plaatfen aan den beoordeelaar van zijne vertaling van R
T. A N D'S Galatea. Dat de beoordeeling van dat boekje (te
vinden in No. 16 der Letteroefeningen van het vorige jaar)
den i-leere GRAA D T JO NCK R S weinig fmaken zou , liet
zich vooraf voorfpellen: het is hard, om , wanneer men
waant heel wat fraais te hebben gemaakt, te moeten hooren
en met bewijzen te zien Haven, dat men voor het ondernomene werk geheel ongéfchikt Is en eene prul heeft geleverd.
Maar weinig vermoedde Recenfent, dat iemand, ten zij geheel door eigenwaan verblind, de vermetelheid zonde hebben, om eene foort van anticritiek te fchrijven, indien
hij niet ten minde eene enkele der tegen hem aangevoerde
befchuldigingen kon ontzenuwen. De Heer G R A A D T J ON CK E R s heeft dit laatfie niet beproefd. Geen wonder ; want
er is waarlijk niet veel verftand van de Latijnfche taal noodig , om te zien, dat de door Recenfent aangehaalde plaatfen door den Vertaler, al maakt hij ook, gelijk hij in zijne
anticritiek verzekert, zelf Latijnfche verzen, niet zijn begrepen. En met hoe vele had Recenfent die plaatfen nog
kunnen vermeerderen! Een paar voorbeelden Hechts. El.
1I. 7-10:
Mens bona, quae, Paphiis numquam laedenda fagittis ,

Credebat puerum vincere posfe Deum,
Mens bona, praecipites animi compescere motus

Docta , repentino tacta flupore filet.
,

aldus vertaald :

Men noem 't een regt ver/land, dat Paphie's boog liet(pannen,
Den jongen God be/potte en reeds verwonnen zag,
Een regt verfland, geleerd de felle drift te fusten ,
Of dat verzwijgt, zoodra 't getroffen zich gevoelt.
Verraadt het niet verregaande ongefchiktheid tot het vertalen
van Latijn, als men zulke eenvoudige regels niet verflaat,
en niet ziet, dat de zin is: Het gezond verfland, dat, onkwetsbaar voor liefdes pijlen, den Liefdegod meende te kunnen
overwinnen, dat geleerd had, om de onverwachte aandoeningen der ziel te bedwingen, het zwijgt [bij het zien van Galatea] , door plotfelinge verbazing verflomd. En zoo is het
bijna met deze geheele Elegie. Wil men nog een voorbeeld,
men leze het Plot van El. IV, waar de regel:
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Sl4mma, precor,, vitae meta fit ills n.eae !
vertaald wordt: (zoodra ik)
... van mijn levensvreugd een hooger doelwit ken!
Weet dan niet ieder fchooljongen , dat vitae meta 's levens
einde beteekent ?
Maar waartoe langer bij deze en foortgelijke domheden
flilgeflaan, wier aanwijzing zelve den Heer G R A AD T JO NCKERS zoo weinig tot een beter verftand der plaatfen kan
brengen , dat hij onnoozel genoeg is , om dergelijke, door
hem volfirekt niet begrepene, verzen tot bewijzen aan te voeren, dat hij niet overal letterlijk vertaald heeft ? Geen won.
der van plaatfen , die hij niet verslond ! Wat overigens dat
letterlijk vertalen betreft, Recenfent fprak van woorden, niet
van zinnen; en wie zich de moeite wil geven, om deze ellendige rijmelarij met het oorfpronkelijke te vergelijken, zal
zich 'van de waarheid overtuigen.
Op al de aardigheden in den brief van den Heer G R A A D T
J ON C K E R S wil Rec. niet antwoorden; zij doen niets ter
zake, en bewijzen slechts, dat de Schrijver eene verdediging
op degelijke gronden als wanhopig befchouwde.
Recenfent zal overigens zijnen naam niet noemer., hoe uit.
lokkend de aanbieding van den Heer G R A-A D T j O N C K E R S
ook zij , om op dien naam een Latijnsch epigram te willen
maken en hem alzoo te vereeuwigen. Mogt de Heer G R A A D T
J o N C K ER s nu nog bef uiten , om op den beoordeelaar zijner Galatea, in diens qualiteit als recensent, een lofdicht zamen te (lellen , dan hoopt deze, dat het beter moge zijn,
dan zijn gedicht op Neérlands geliefde Koningin, waarover
hij een kort, maar voldoend oordeel kan lezen op bl. 45
van denzelfden Recenfent ook der Recenfenten , die zijne jam.
merlijke anticritiek heeft opgenomen.
Van alle verder gefchrijf van den Heer G R A A D T j 0 NCKERS over deze zaak zal geene notitie worden genomen door
Den Recenfent zijner Galatea.

No. II. iioekbefch. bl. 57, reg.:o v, o., leze men; orde, duidelijkheid.

BOEKBESCHOUWING.
Het wezen en de gefchiedenis der Hervorming, enz.
Door Dr. K. R. H A G E N B A C H. Ilde of laat/le Deel.

(Vervolg en Plot van bl. 106.)

H

et grootfte gedeelte der negentiende Voorlezing beflaat in eenige trekken uit het flille huifelijke leven der
Hervormers , voornamelijk van L UT H E R, als mensch
befchouwd ; „ want ook in dezen kring ," zegt H AGE N B A C H te regt ,„ moeten wij den reformatorifchen,
„ dat is den Christelijken geest, in zijne vrije ontwik„ keling , in zijne hervormende werkzaamheid leeren ken„ nen." Het zou dus ook , meent Ref. , aangenamer
geweest zijn, indien de Spreker zich hier daarbij alleen
bepaald, en niet nog eenige geheel ongelijkfoortige bij
hierachter gevoegd hadde, rakende de ver--zonderh
dere lotgevallen der Duitfche Hervorming, tot op het
ontftaan van den naam Protestanten, en het begin der
fcheuring tusfchen de Hervormers.
Na eene korte vermelding van de verdere uitbreiding
der Hervorming in het overige Europa, en van de hinderpalen , die haar in den weg flonden , wordt, in de
twintig/Je Voorlezing, hare gefchiedenis, zoo als zij te
Bern en te Bazel plaats gehad heeft , verhaald , en ten
opzigte• dezer laatíie flad en haren omtrek in de eenentwintig/le voortgezet. Over deze gebeurtenisfen , waarin
„ de grenzen tusfchen reformatorifche en revolutionaire
„ handelingen, n enkele oogenblikken van drift, op eene
„ gevaarlijke wijze werden overfchreden ," wordt hier
met veel verfland en gematigdheid gefproken. „ Wij
„ zijn ," zegt de Redenaar , bl. 266 , „ eigenlijk getreden op de grenslijn tusfchen hervorming en omwente„ ling. Wij hebben beelden ontmoet, die ons onwilleI.
BOEKBESCH. I838. NO. 4.
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„ keurig beelden uit onzen tijd voor oogen (lelden. Wij
„ hebben onze Dad, onze regering, onze burgerij gade„ geflagen in eenen door partijgeest onrustigen tijd. Wij
„ hebben flemmen gehoord, en maatregelen zien nemen,
die ons juist niet vreemd fchenen te zijn; het was ons
veeleer, alsof wij in de oude dragt des overgrootvaders
„ de onveranderde familietrekken konden wedervinden ,
die , met geringe wijzigingen , tot op de naneven zijn
„ overgeërfd. Doch indien wij al in het beeld vlekken
„ en rimpels vinden, die wij, in den fpiegel ziende ,
„ welligt weder in onszelve terug ontdekken , mag ons
„ dit niet ontmoedigen. Een eerlijk oog lacht ons uit
„ dit beeld tegen , en eene opregte tong fpreekt ons uit
„ hetzelve aan , offchoon hier een trek van ruwheid ,
„ daar een van zwakheid ons moge mishagen ; en hoe
langer wij het beeld befchouwen, des te meer ziel
, vinden wij in hetzelve , en in deze ziel van het beeld,
„ in de kern des levens in te dringen , zij ons tegen
oogmerk." -- Na korte vermelding van de-„wordig
in St. Gallen en Schafhaufen tot (land gebragte Hervorming, tlaat H AGE N B AC H het oog op de vijandelijke houding, waarin de Zwitferfche Cantons , ter zake
van de Godsdienst, tegen elkander over kwamen te Daan,
en maakt zeer oordeelkundige aanmerkingen over het onderfcheid der gevoelens , die Z W I N G L i us en L uT HE R, ten aanzien van het gebruiken van geweld in
dezen , aan den dag legden , en die niet alleen uit ieders
individualiteit, maar ook uit de verfchillende flaatkundige omítandigheden , waarin zij verkeerden , voortvloei
zet hij voort tot op-den.Dgfchisvadenrj
den landrede, die tegen den zin van Z W I N G L I us
gefloten werd. =-- Het overige van deze Voorlezing beilaat uit een verhaal van het gefprek , dat, door tusfchenkomst van den Landgraaf P H I L I P s van Hesfen ,
te Marburg , tusfchen Benige Godgeleerden , over de leer
des Avondmaals , plaats had , maar tot geen' bevredigen den uitflag leidde ; en verder van de door I+r 9 LA N C HT o N opgefteide Confesfie, die aan den Rijksdag te lugs-

VOORLEZINGEN.

147

burg overgegeven werd, maar even weinig tot eene voor
het Protestantisme gunílig beflisfende uitkomst bragt.
De tweeèntwintigfle Voorlezing geeft een kort overzigt van de Protestantfche Leer, Eerdienst en het Kerk
vooral in vergelijking met het Catholicisme,-beltur,
om het wezen der Hervorming en den geest van het
Protestantisme, voor zoo ver deze uit die drie hoofdpunten kenbaar is, te doen kennen. Ook hierin heerscht
over 't geheel dezelfde liberale en gematigde geest des
kundigen en zelfdenkenden Schrijvers. Ons befek laat
ons niet toe, hem hier in bijzonderheden te volgen;
maar het geheel zal men, vertrouwen wij, met nut en
genoegen lezen.
Met de drieèntvirtigJle Voorlezing brengt de Spreker
zijne Hoorders op het tijdílip , waarop de gefchiedenis
der Hervorming „ een oorlogzuchtig aanzien krijgt, en
„ haar zuiver karakter bezoedeld wordt;" doch juist
daarom kan hij ten einde fpoeden , „ dewijl hij Ilechts
datgene wil opnemen, hetwelk gefchikt is ,- om het
grondbeginfel der Hervorming en van den reformato„ rifchen geest duidelijk te maken." Hij fchetst dus
den op nieuw uitgebarften Godsdienstoorlog in Zwitferland, waarin z WIN G L t us fneuvelt, wiens dood kort
daarop door dien van 0 E C 0 L AM PA D I us gevolgd
wordt. Hierop vermeldt hij kortelijk de verdere lotgevallen der D uit lehe Hervorming, waarin de dood van
LUTHER, en veertien jaren later die van M E L A N C HT 0 N, mede onder de merkwaardigfte gebeurtenisfen behooren. — Het overige is toegewijd aan C A L V IJ N en
aan het door hem bevorderde werk der Hervorming in
Fransch Zwitferland.
Zeer belangrijk, eindelijk, zoo naar inhoud als bewerking, is de vierentwintig/le of laatfle Voorlezing, hoe
vele zaken daarin ook als opeengedrongen zijn. Hierin
wordt vooreerst het Calvinisme in zijne betrekking tot
het oudere Protestantisme van LIJ T HE R en ZWIN GL I u s befchouwd, en daarbij worden zoo wel de har
despotisch-geílrenge kerkelijke re--delrfing
L2
,
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geringsvorm van CAL V Ij N , als d^szelfs geheel Antiprotestantfche handelwijze tegen s E R v 9 T U s, met onpartijdigheid, zonder verzwaring en zonder vergoelijking,
beoordeeld. Daarna geeft de Spreker een kort overzigt
van de verdere uitbreiding der Hervorming in Europa.
Verder voert hij even aan , dat de Hervorming weldadig
teruggewerkt heeft op het Catholicisme , (hierover had
Ref. gaarne iets meer gelezen) dat echter in het. Concilie van Trente en in de orde der Jezuiten zeer krach
(leunen gevonden heeft. Laat Blijk geeft hij eerie-tige
treffende fchets van het karakter der Hervorming , en
vooral van derzelver heilzamen invloed op verfchillende
omftandigheden des levens , zoo als op Godsdienst ,
Staatkunde, Wetetlfchap , Kunst, Zeden, Scholen, en
het Burgerlijk en Huifelijk leven. Met eene. korte , har
kring zijner Toe--telijkofpra,vnmligde
hoorders , befluit hij deze Voorlezingen , waarvan wij
dit flotwoord overnemen: „ Uren en dagen , tijden en
jaren vergaan , en het tegenwoordige zelf grenst aan
„ het verledene ; doch het eene noodzakelijke blijft. Dit
,, eene trachte een ieder in het leven vast te houden en
„ te bevorderen. De een zaait , de ander maakt nat ,
„ maar God geeft den wasdom." Dien wasdom geve
God ook aan het goede, dat door dit welbearbeide werk,
zoo wel in ons Vaderland, als in die beide Landen,
waar het licht der Hervorming het eerst opgegaan is ,
gezaaid kan worden !
-

Twaalf Leerredenen , ten deele over eenige min behandelde tekf en, door J . DECKER ZIMMERMAN,
Predikant bij de Evang. Lutherfche Gemeente te
Utrecht. (Tevens ten voordeele van het Fonds voor
Weezen , Oude Mannen en Vrouwen, bij voornoemde
Gemeente.) Ijle Zestal. Te Utrecht , bij den Auteur. 1837. (11fedeuittever C. L. Schleijer, te Amflerdam. In gr. Svo. 269 bl. f 2-30.
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B lijkens den titel, heeft de uitgave dezer Leerredenen,
behalve het algemeen Christelijk nut , nog een bijzonder
liefdadig oogmerk. Op dit laatfle vooral ziende , zal
men liet zich niet ligt beklagen, door zijne bijdrage
zich een boek aangefchaft te hebben , dat ook voor het
eerfee veel goeds bevat , en als zoodanig over het geheel mag aangeprezen worden. Befcbouwt men nu ver
deze Leerredenen uit een wetenfchappelijk oogpunt,-der
als behoorende tot het vak der Kanfelwelfprekendheid ,
dan wil „de genegen beoordeelaar," gelijk de Schrijver
in liet Voorberigt wenscht, er wel „met en naar bil„ lijkheid nota van nemen , dat zij niet zoo gehouden ,
„ maar echter fchets en bouwflolfe Reeds, volkomen de„ zelfde gebleven zijn, en ook , wat de bewerking aan„ gaat , voor het minfte niet alles nawerk is ;" ja hij,
wil hem in zeker opzigt toegeven, dat er „ groot on„ derfcheid tusfchen Leerredenen om te lezen of te boo,, ren" be(taat; maar nogtans wordt dan de beoordeeling van dezelve , uit het oogpunt van Leerredenen befchouwd, moeijelijk , en zij verfchijnen als tweeflachtige
wezens in het gebied der Letterkunde. Door die latere
bewerking en omwerking is het dan ook welligt, dat
deze Leerredenen wel rijk zijn in gewigtige zaken , belangrijke mensch- en zedekundige opmerkingen , en wat
dies meer zij , dat alle behartiging verdient ; maar doorgaans overmatig lang en vol, in ftijl omflagtig , door
lange vol- en tusfchenzinnen overladen, door vreemde
en harde conftructiën ingewikkeld , en zelfs in het lezen
gansch niet gemakkelijk. Er fchijnt hier wel eens navolging of ten minste invloed te zijn van den zamengepakten en zwoegencien Rijs vn fommige Duitfchers,
die wel fomtijds ais oorfpronkelijk en als zekere kracht
te luiden , maar - doorgaans ten koste der-talfchijn
duidelijkheid en zoetvloeijendheid, welks navolging dus
niet anders dan ten bederve onzer Letterkunde kan dienen.
Dat hier Leerredenen voorkomen over „ min behandelde tekften," maar die bij Bene goede behandeling
vruchtbaar in nuttige lesringen zijn, zal uit de volgende
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korte opgave kunnen blijken, waarbij de Heer D E cx E R z I M ME R MAN ons eene en andere kleine aanmerking ten goede houde!
De eerfie Leerrede handelt, volgens Regt. VII: 125, over G r D E ON's behaalde zegepraal met driehonderd over honderdvijfendertigduizend , of waardoor
dikwerf de kleinen groot worden , en heeft eene tijdelijke
belangrijkheid door de gelegenheid , waarbij zij gehouden
is, namelijk „ in Nov. 1832 , tijdens het optrekken des
Franfchen heirs , tot belegering der .Intwerpfche Citadel." In de toelichting van het verhaal wordt de
aandacht gepast bij drie hoofdpunten bepaald , de proeve
aan het water, de befpieding, en de krijgslist. BI. 8
en 9 wordt gezegd, dat de fpreekwijze : De Heer (prak
tot G IDE ON, „ nagenoeg zoo te verflaan is , gelijk wij
„ ook wel zeggen, omtrent eenig naar omflandigheden
meer of min gelukkig denkbeeld, waarop iemand ge„ raakte., „ God gaf het hein in." Maar gaat dit hier
door, waarom dan ook niet op andere plaatfen , b. v.
waar het is : . De Heer (prak tot nz o z E s, enz. ? en
indien ook daar, wordt dan niet alle Itellige Openbaring
en Israélitifche Theocratie weggefchoven , of althans op
losfe fchroeven gezet? Is het zelfs in het voorhanden
zijnde geval waarfchijnlijk, dat G i D EON uit zich zei ven
op zulk eenen fchijnbaar ongerijmden inval zou gekomen
zijn ; of zoo dit al , dat het volk dan daarin zoo gewillig zou toegeftemd hebben ? — Aan genoemde drie
hoofdpunten verbindt de Spreker , in het 2de deel , even
gepast , de drie volgende oorzaken, waardoor dikwerf klei
groot worden , namelijk door den foms reeds onder -ne
volksaard, 'door het gerucht Toms van den-fcheidn
en
door de wegen en uitwegen , door de Foor
naam ,
kleinen menigmaal geopend. — Zoo-zienghd
doelmatig kort, als deze onderdeelen van het 1í1e en 2de
fluk uitgedrukt zijn , zoo zijn daarentegen de drie van
het 3de , of de toepasfing , in het begin wat al te om
om goed onthouden te worden, maar-flagtivored,
worden toch vervolgens meer geconcentreerd dus voor-
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gedragen : 1. Aanbidden wij (in dat groot maken der
kleinen) de Goddelijke voorzorg. 2. Stellen, wij bij eene
regtvaardige zaak niet (en nooit!) te veel wantrouwen
in onze kleinheid. 3. Vatten wij al onze uiterjie krachten veeleer wederkeerig zamen, opdat de grooto bij zijnen vermeteler overmoed befchaamd /la, en Gods naam
verheerlijkt tinorde door en aan alien! — Men ziet
dus , dat in dit welbewerkte I}uk , offchoon grootendeels
meer Verhandeling dan Leerrede, van de Gefchiedenis
een goed gebruik gemaakt is. — Onder de meer of min
platte fpreekwijzen , die wij hier en daar in deze Leerredenen vinden , zouden wij dergelijke , als die van bi.
103 : „ Is hij niet de oude God nog ?" wel het liefst
misten.
De tweede Leerrede is „ gehouden kort na de uitbar.
„ fling der Belgifche onlusten ," enz. en (vreemd genoeg !) getiteld: de man , die bgiten zone plaats omzwerft, volgens Spreuk. XXVil: 8. Doof dien man
verflaat Z I M b1 E R MA N eerst den genen , „ die het on„ geluk heeft, van (b. v. door , betrekkingen of zaken
„ gedwongen) zich te moeten verwijderen uit zijn Va.
„ derland en veilige woonftede" ; daarna iemand, „die
„ omzwerft buiten hetgene , waarin hij geplaatst is ,"
zoo als de bemgeizuchtigen, de te zeer verdoolden in
/laatszaken, de ondernemens- (onderneem-) zieken, welker overeenkomst met zulk eenen vogel z i MME R nz A N
in het 2de deel zoekt aan te toonen , en waaruit hij in
het 3de eenige lesfen afleidt. Indien de Schrijver zelf
geene aanleiding geeft , om te denken , dat hij eene dubbelzinnigheid bedoeld heeft, dan zou Ree. zeer node
zulk eenen tweederlei zin van een gezegde aannemen,
als waardoor de uitlegging zeer onzeker en willekeurig
gemaakt wordt. Hij voor zich zou deze fpreuk anders
verflaan, en wel van het ongeluk der ballingfchap, ge
een' vogel , wiens nest geítoord wordt;-lijkhetovan
want zal men zulk een vrijwillig en eigenzinnig omzwerven buiten zijn nest bij den vogel wel ligt vinden?
De derde, Leerrede heeft, volgens Fred. VII: 16, 17,
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ten titel: Wees niet al te regtvaardig noch al te goddeloos, is mede van belangrijken inhoud, die wel behartigd mag worden , maar insgelijks te vol, te ingewikkeld
van ftijl, en vooral in het geheele derde fuk gansch niet
vrij van herhalingen.
In de vierde Leerrede is , volgens MAR C. XI: 1214, 19 , 20 , de gevloekte en aan/lands daarop verdorde
vijgeboom het onderwerp. In het eerfle of verklarende
gedeelte is de opgave der onderverdeeling niet gemakkelijk voorgefteld , en althans van het tweede punt, „ eene
„ woordfchikking, eigen aan den fchrájftrant van M A R„ c u s, die , vereenigd niet eene vrij blijkbare misvat„ ting in betrekking tot de letter des''erhaals, aan het
bier geboekte in zijn geheel, behalve de tegen hetzel„ ve ontftaande zwarigheden, reeds zoo iets verwards
„ heeft," zal men zich vooraf bezwaarlijk een denk
kunnen maken. Anders is deze Leerrede in de-beld
verklaring nog al helder , en in het tweede of toepasfelijke gedèelte over het geheel eene van de beste en duidelijkíle. De uit dit verhaal afgeleide leeringen zijn : 1.
dat wij mede oorfpronkeljk beflemd zijn tot vrucht dragen; 2. dat echter dikwerf ook onze levensboom enkel
bladeren, maar geene -vrucht oplevert ; 3. dat nogtans
insgelijks hier eenmaal vrucht zal gezocht en daarnaar
gevraagd worden ; 4. en dat dan , bij ontflentenis van

dien, Godde%'ke vloek eiken onvruchtbaar bevondenen
in zone mate dreigt.
Waarpm, de vijfde Leerrede vervolg genoemd wordt,
blijkt niet duidelijk, want zij handelt over het bergen
verzettende geloof, volgens MA R C. XI: 22=24. In-

dien deze tekst, geIijk z I fbi ME R MAN in het 111e deel
zeer wel aantoont, alleen op de Apostelen en het wondergeloóf ziet, is het dan niet te verre getrokken, denzelven ook, gelijk hij in bet 2de doet, als eene alge
belofte te befchouwen? Anders is-mentopasflijk
ook- deze Leerrede eene van de beste en duidelijk(le,
welke het minst van die gebreken heeft, welke Ree.
boven meende in dezen bundel op te merken.
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De zesde Leerrede, handelt, naar II T I M. IV: 14, 15,
over PAUL US waarfchtiwing tegen ALEXANDER,
den /mid. Van dezen tekst wordt, naar Recs. gevoelen,
eene gedwongene vergoelijkende uitlegging gegeven, om
P A U L U S toch niets onbetamelijks of berispelijks te laten
zeggen. PAULUS was immers mensch, van gelijke
bewegingen , als wij allen ; en waarom kon het dan niet
zijn : 4liquid humani pasfits est ? Wat grond is er
toch, om de Apostelen ook in hun zedelijk beflaan voor
onfeilbaar te houden en tot volmaakte heiligen te maken ?
Waarlijk, zoo zij regt Christelijk nederig waren, dan
matigden zij zich zulke eer niet aan , en dit' zien wij
ook niet in hunne overgeblevene fchriften , maar zij begrepen zich wel degelijk onder degenen, die in velen
ftruikelden. Mogen , ja moeten wij zelfs hunne daden
niet beoordeelen naar de leer huns Meesters , die zij ver
woorden: De Heer eergelde ,hem naar-kondige?D
zone werken, flaan immers in de hoofdzaak volmaakt
gelijk met die van D A V I D : De Heer vergelde den
kwaaddoener naar zone boosheid, al is het dan ook bij
dezen hartstogtelijker,, vreefelijker en dichterlijker uitgedrukt ; en zoo zou men zelfs de zoogenoemde vloek.
pfalmen goed kunnen maken. Zelfs de vergelijking, die
Z I M M E R ní A N ter vergoelijking maakt , dat PAULUS
in dezen brief van degenen , die hem in zijne verantwoording niet bijgeftaan hadden , zegt: Het worde hun
niet toegerekend, baat niets, want het onderfcheid is te
zigtbaar: bij dezen was net zwakheid en fchroomvalligheid, uit vrees voor lijden; bij genen opzettelijk tegen
Voor het overige vindt men in-1revndbo3hi.
het praktifehe gedeelte dezer Leerrede wel eenige nuttige
vermaningen; maar over het geheel komt zij toch Rec.,
in vergelijking met de overige , een fchraal (tuk voor ,
dá't meer door zonderlingheid van inhoud bevreemdt,
dan door -belangrijkheid van zaken bevredigt.
Uit het gezegde zal men, vertrouwen wij , genoeg
zien , dat deze Leerredenen , niettegeniaande hetgene,
dat zij als zoodanig, naar Rect. oordeel ten minde, te
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wenfchen laten , genoeg bevatten , oni ten algenieenen
Christelijken nutte , zoo wel als tot bevordering van
haar bepaald liefdadig oogmerk , te dienen.

Opwekkingen en Raadgevingen in den omgang met Lijdenden, vooral bij de ondervinding van eigen laden.
Door A. R A D IJ 5 , Predikant te Doesborgh. Te dmJlerdam , bij W. Brave, Jun. 1837. In gr. 8vo.
242 Bl. f 2 - 40.
Bijbelsch Huisboek , of Christelijke Overdenkingen over
fommige Bijbelplaatfen des N. T., vooral ingerigt
voor bui/dijk gebruik. Door denzelfden. Ijle Stuk.
Te Doesborgh, bij Kets en Lambrechts. 1837. In
gr. 8vo. XII, 252 Bl. f 2- 50.
Jozef, in verband befchouwd met de vervulling der belofte aan flbraham , betreffende de uitbreiding der
ware Godsdienst op aarde. Door A. R. B E R G HE
G a, H Z. , Predikant te Hillegondsberg. Te Rotter
bij Menfing en van Westreenen. 1837. In gr.-dam,
Svo. 150 Bl. f 1- 50.
-

Gefchiedenis der Israëliten vóór de tijden van Jezus.
Door J. J. H E s z , enz. Ilde Deel. Te Deventer
enz., b ij A. J. van den Sigtenhorst enz. 1836. In
gr. 8vo. 402 Bl.' f 3-75.
B ijzondere Overdenkingen over Godsdienjlige Onderwerpen. Uit het Dagboek van walen den IVeleerw. T H.
A D A Ii, Leeraar van Wintringham. Naar het Engelsch. Te Rotterdam, bij Menfing en van Westree
1837. In gr. 8vo. 262 .$1. f2- 60.
-ne.
De meergevorderde Christen, of eene aanwijzing van
den weg om goed te doen , enz. Door J. ABBOTT.
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Uit het Engelsch. Te Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen. 1837. In gr. 8vo. XVI, 376 Bl. f3 - 60.
4anleiding tot GodsdienJlige Overdenkingen op iederen
dag des jaars ; door T. VA N 8 P A L L, onder mede
Godsdienstvrienden. Julj—De--werkingva
cember 1837. Te 's Gravenhage, bij A. Kloots. 1837.
In gr. 8vo. 262 Bl. f 2 - 40.

Z

ullen wij bij het aankondigen en beoordeelen den dagelijks aanwasfenden firoom van uitkomende boeken en
boekjes eenigzins bijhouden , dan moeten wij zuinig met
onze ruimte zijn , en daarom nu en dan in ééne aankondiging bijeenvoegen, wat anders afzonderlijk verflag en
opzettelijke beoordeeling vorderen zou. Men neme daarmede ook ditmaal genoegen!
1. De Eerw. R A D ijs behandelt hier een, wel is
waar, veelmalen uitnemend behandeld, maar altijd belangrijk en bekoorlijk onderwerp; en hij doet- het op
zoodanig Bene wijze , dat men het niet onvoldaan uit de
handen zal leggen. Het werkje is gefchreven in eene
geleidelijke orde , met verítandigen raad , met Christelijke
bemoediging , in eenen echt Evangelifchen toon. Het
vinde in vele huisgezinnen toegang; hetgeen wij ook
toewenfchen aan
2, van denzelfden Schrijver, zijnde het eerfle (luk
van eene nieuwe bijdrage tot huifelijke, flichtelijke lectuur. Zijne proeve onderfcheidt zich gunflig , door gedurig naar den Bijbel zelven heen te wijzen, en eene zekere orde te bewaren , in tegenflelling met de gansch
willekeurige fprongen , bij foortgelijke fchriften niet ongewoon. Met regt geeft RAD IJ s als vereischten op :
beknoptheid en te gelijk belangrijkheid, en een kracht.
volle flijl, ten einde de belangflelling op te wekken, en
aldus de leer des Christendoms voor verfland en hart
nuttig te doen zijn tot opwekking van vaster geloof en
hoop , tot volmaakter godsvrucht en werkzamer deugd.
Schoon dat krachtnolle van den fijl latende voor wat
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liet is , mogen wij den Eerw. R A D U S den hein toekomenden lof, zonder onregtvaardig te zijn, niet onthou
vele redenen, zoo floffelijke als verflandelijke,-den.Om
wenfchen wij aan dit weigefchreven Huisboek vele lezers. Daar er nog drie íiukken volgen, en wij er alzoo
nog wel nader op zullen moeten terugkomen, vergenoege
men zich met deze algemeene aanprijzing. De kundige
Schrijver ga voort op den ingeslagen weg, en vinde
aanmoediging, om naderhand met eenen tegenhanger uit
het O. T. op te treden. Jammer, dat iemand van die
bekwaamheden het riet verder gebragt heeft, dan —
Doesborgh. Zoo gaat het meer , dat mannen van diepe
kennis en uitnemende gefchiktheid voor groote gemeenten
op kleine plaatfen blijven ; terwijl jonge Leeraars van
flad tot flad vliegen , immers beroepen worden. Één
enkele bekomt alles van hetgeen mets naar het uitwendige
van den Leeraarsftand bevordering noemt — vele anderen
niets. Is het geene zonde en fchande, dat bevordering
in den eerwaardigíien van alle flanden meestal afhangt
van het geluk, van kruiwagens (en die nog foms van
de armzaligíle foort !) of — wij fchamen ons het neder
te fchrijven — van het flaan op eenige nominatién in
grootere Reden ? Mogt toch eens eenmaal in dezen —
volmaakt, weten wij wel, is het riet te krijgen — eenige
verbetering komen , en de bevordering van verdieniFelijke
Leeraren eenen meer gelijkmatigen gang nemen ! Kan ,
wil, of durft men daaraan niets doen?
3. Wij komen alzoo tot den kundigen •s ER G HE GE.
Zijne pragmatifche befchouwing der gefchiedenis van
J o Z E F hebben wij met het hoogfte genoegen gelezen;
er vele nieuwe gedachten zelfs in gevonden. Het boekje
leest uiterst aangenaam , en is een belangrijk bijvoeg fel tot
4, het tweede Deel der Israélitifche Gefchiedcnis van
HE s Z, hetwelk met Gen. L eindigt. Wij verlangen
zeer naar den juist niet fnellen voortgang van dezen
weluitgevoerden druk.
5. Is van een geheel ander alooi. Volgens den Ver-
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taler wordt het ia Engeland bijna in ieder huisgezin
aangetroffen. Wij willen niet het minfte afdingen op de
godsdienílige gemoedsflemming van den Opfeller, noch
op het Christelijke doel van den Vertaler, maar hadden
liever gewenscht , dat ons publiek niet op deze zwaarmoedige , in eenen geheel verkeerden geest opgeftelde
overdenkingen ware onthaald geworden; ja , dat men
nooit deze uittrekfels . uit een dagboek, niet opgelleld
met het doel van uitgave , het licht hadde doen zien.
Met aanhaling van een paar korte plaatfen , laten wij
den lezer zelven oordeelen
„ Christus zegt: „ zet u neder in het laagfile ver„ trek," maar het laagde is , volgens den H. Paulus ,
zóó laag, dat ter naauwernood één enkel mensch in
„ hetzelve kan nederzitten. Lees hierover na Openb.
„ III: 17, 18; Gal. V: 19-21 ; Tit. 1I1: 3." (?)
„ Het gebod is heilig, regtvaardig en goed, niet en„ kel in deszelfs voorfchriftení, maar ook in zijn' vloek.
De eerfle zijn duidelijk, en kunnen door niemand ontkend worden; de laatíle worden nimmer geloofd, dan
door eene werking van den H. Geest." (Ei! welke
werking?)
„ God biedt zichzelven in Christus aan, om ons deel,
ons eigendom (?) en ons 'geluk te zijn; en de mensch,
„ die zich met iets minder kan tevreden (tellen, is niet
waardig, God te ontvangen, en niet in Raat om 1 I,em
te genieten." (Louter mystieke onzin!)
„ Bemest en befnoei een' flechten boom , zoo lang
gij wilt , hij zal nooit anders , dan slechte vruchten
voortbrengen. Wanneer men dit regt begrijpt , .be„ grijpt men het Evangelie." (Dat klinkt als eenklok!)
Maar genoeg ter regtvaardiging van onzen wensch,
dat dit werkje bij ons niet in bijna ieder Christelijk
huisgezin aangetroffen zal worden. Wil men iets uit
dezelfde taal , en uit denzelfden Boekwinkel , dan is men
veel beter aan
6. De manier van A B B 0 T T is uit zijne beide andere, mede door den Eerw. VA N D E I N S E vertaalde
-
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fchriften genoeg bekend. Ook het onderhavige is zeer
bevattelijk en onderhoudend gefchreven. Schoon verre
van overal met den .ImerikaanfcheN Schrijver in te ftemmen, bevelen wij het gaarne aan. Breedvoerige vermelding is, na het over den jongen Christen en den Hoekeen vroeger door ons gezegde , minder noodig. Zoo
zeggen wij ook van
7 alleen, dat het op denzelfden voet, als het eerfte
halfjaar, wordt voortgezet. Een algemeene gegraveerde
titel voor den geheelen jaargang verfiert, met voorrede
en inhoudsopgave, het laat(le nommer. Het dagfchrift
wordt ook dit jaar voortgezet, voor die het verkiest
met een paar fraaije platen. Wij wenfchen den Eerw.
Verzamelaar goed debiet en ruimere medewerking.
Gronden van de Leer der Smetjo fen (,) door M. E. A.
N AU DI A N N, Hoogleeraar te Bonn. Uit het Hoog
vertaald door C. P E K E I, H A R I NO, Med.-dtisch
Cant!. Met eenig Voorberigt van Prof. F. V A N
DER -BREGGEN, CORNZ. Te Jhnferdam, bij
J. D. Sijbrandi. 1837. In gr. 8vo. XII en 92 bl.

fl-.

D e Student in de Geneeskunde,

P-E K E L H A R I N G, onzijnen
Leermeester
, den Hoogleeraar
raad
van
op
dernam,
van
de
vertaling
dit boeksken,
VAN DER B R E G G E N,
om zich met eenigen arbeid te verzetten , na het doormaan eener belangrijke ziekte. Hij flaagde zoo wél , dat
genoemde Profesfor hein den raad • gaf zijnen naam te
noemen, en zijn H. Gel. wilde de Verhandeling wel met
Bene Voorrede vereeren. Door deze wordt men onder
dat de Hoogl. N Au rI A N N de finetfloffen , tegen-rigt,
het heerfchend gevoelen, niet als iets levends befchouwt;
dat hij echter van het begin des onderzoeks af in dit
boekje de finetflof als iets levends voorgefteld heeft,
om des te duidelijker naderhand de onmogelijkheid dezer
onderftelling te bewijzen.

M. E. A. N A UM A N N, DE LEER DER SMETSTOFFEN.
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De Verhandeling zelve behandelt bepaaldelijk de finetftoffen. Zij zal echter gelijktijdig de Cholera meer bijzonder ten aanzien der befinettelijkheid befchouwen. Het
is vooral N A U NI A N N, die, naar het gevoelen van den
Heer v A N .p E R B RE G G i N, fchier ontegenzeggelijk
bewijs:, dat men de Cholera voor Bene contagieuze ziek.
te houden kan. Wij, die alsnog niet bekomen en meer
dan verzadigd zijn van al het getwist over de al of niet
befmettelijkheid der Cholera, en die er zoo veel over
hebben moeten hooren en lezen , wij hopen , dat men
het ons ten goede zal houden , dat wij niet weder als
van nieuws af daartoe terugkeeren, Wij zullen ons flechts
bepalen bij een kort vérflag van dit werk, en het voor
desbegeerenden overlaten, nog eens op dit boek terug
te komen met bijzondere betrekking tot de Cholera.
Offchoon Prof. VAN DER BREGGEN op de orde
van dit werkje eenige aanmerkingen fchijnt te hebben,
komt ons alles Voor, geregeld en zamenhangend genoeg
voorgefteld te zijn, dat eene mededeeling bij wijze van
uittrekfel niet wel doenlijk is. Wij zullen derhalve meer
aankondigen dan beoordeelen. Het onderwerp is tevens
voor zulk een verfchil van oogpunten vatbaar , dat eene
beoordeeling als van zelf beflrijding zoude worden,
waardoor wij te verre konden afdwalen.
De finetiloffen worden door den Schrijver befchouwd
als vaste en vlugge. Alle finetfoffen der fnel verloopende ziekten worden in het bloed gevormd. Het eigenlijk voertuig is de wafem van het bloed, en verder de
overige, uit het bloed (bloedmasfa ? dit woord toch
fchijnt thans eene geliefkoosde uitdrukking te worden)
afgefcheidene vochten, in eene afdalende lijn tot de pis
toe , waar eindelijk het vermogen , om de finetfiof gebonden te , houden of in zich op te nemen , geheel verloren fchijnt gegaan te zijn. De vorming der finetllof in
het bloed hangt van het zenuwflelfel af, en van deszelfs
werking op het bloed en op het geheele vaatjielfel. —
Het zijn deze ftellingen, die breedvoeriger moeten ontwikkeld worden, en waarbij men zal vinden , dat de
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Schrijver, de fmetftoffen niet als iets levends befchouwende , d&zelve later toch niet geheel buiten den invloed
van het _ leven kan ifellen. Dit toch zegt de Schrijver
met de volgende woorden , wanneer hij vraagt: waarin
bejlaat nu het wezen der finetPlof
en antwoordt: de
finetflof bezit derhalve , in zekeren zin , de eigenfchappen eener levensvatbare ftof. Laat ons echter bij dit
vejfchil , hetwelk misfchien meer in woorden dan inderdaad beslaat, niet langer vertoeven.
De finetf'tof, als een voortbrengfel der dierlijke bewerktuiging , en vooral uit het meest ontwikkelde gedeelte, uit het bloed en door of onder medewerking van
het zenuwftelfel , moet voor wederopneming en verdierlijking zeer vatbaar zijn ; zij blijft dus zoo lang tot liet
bewerktuigde behooren ; dat zij echter een eigenaardig
leven zoude bezitten , dit ware de fpheer van het leven
wat verre uitbreiden ; en terwijl doorgaans het te veel
fchadelijk is, zoo leidt het te verre' van den regten
weg af.
Overigens blijft ons de Schrijver het antwoord £chuldig op de vraag, waarin het eigenlik wezen der finetflof bejlaat, welke trouwens ook niet te beantwoorden
is; want, al zijn de finetíloffen niets levends, zij zijn
toch voortbrengfels van het leven ,. en de erkende moei
geleiding der befinettelijke zaden-jelikhd(b.42)van
langs levenlooze geleiders (in zoo verre zij geene gelegenheid tot incubatie aanbieden) fchijnt dit nog meer te
bevestigen.
Overigens tracht de Schrijver eenig denkbeeld van de
ontwikkeling der finetflof le geven , door haar met eene
bloedsopbruifing te vergelijken , welke, volgens- bl. 30 ,
met die van de gest fchijnt overeen te komen. Juist
het zoeken naar zulke vergelijkingen, en de. beantwoording der vraag': welk deel neemt het zenuw/lelfel in de
vorming der Jmet/lofen ? met het volgende: „'Naar
„ het tegenwoordig Randpunt onzer kennis , fchijnt het
„ in het algemeen als meer negatief befchouwd te moe? —

,
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„ ten worden.," fchijnen liet weinig weten omtrent dit
punt van gefchil des te meer te bevestigen.
Hoezeer de Schrijver -zich op een flandpunt geplaatst
heeft, hetwelk voor vele aanvallen blootftaat, moet men
echter erkennen, dat hij zijn onderwerp wél uiteengezet
en met veel fcherpzinnigheid behandeld heeft. Zijne
verdeeling der finetftoffen van de ƒnel verloopende ziek
in drie groote klasfen is zeer belangrijk. Niet min--ten
der is de' aandacht waardig , wat hij van de zaden der
finetflofen (femina contagiofa ; zoo komen de otide ,
vaak zeer beftredene, woorden wederom voor den dag)
en van de onvolkomene finetftoífen (femicontagia) zegt.
Van eenzijdigheid kan men den Schrijver ook niet befchuldigen; want, wat hij van het bloeden den zenuwinvloed moge gezegd hebben, hij erkent ook het beftaan
van eene eigenaardige foort van aanftekende ftoffen , wel
niet in het bloed gevormd worden. In hoe verre zij-ke
echter als onafhankelijk van het bloed te befchouwen
zijn, wordt een ander vraag&uk , vooral wanneer de
Schrijver zelf erkent : - „ Daarmede is dikwijls eene ont.
„ ffekingachtige prikkeling, zelfs tot verfloring van het
epithelium of der • epidermis , verbonden ," bl. 79.
Desgelijks de onderfcheiding , bl. 82 : „ De niet in het
„ bloed gevormde finetftoffen moeten van de eigenlijke,
„ in het bloed bereide onderfcheiden worden, die wij
„ daarom de algemeene of de organifche noemen , ter
onderfcheiding van de anderen , die geïfoleerde of ek„ kritifche finetíloffen genoemd worden. "'
Indien dit boeksken den Practici niet welgevallig zal
zijn, gelijk de Hoogl. VAN DER BR E G GE N vreest,
dan zullen het zulk flag van Practici wezen, voor welke
de geneeskundige werken niet gefchreven worden; het
zijn dezulken, voor welke een receptenboek het hoogfte
goed is, even als een kookboek voorde keukenmeid, omdat zij daarbij niet veel behoeft te denken en flechts het
voorfchrift blindelings kan volgen. De Practicus zoo
als hij behoort te zijn, die door de Theorie zich niet
laat - verleiden, maar op Bene voorzigtige wijze haar tot
m
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loutering zijner praktisch verkregene kundigheden bezigt,
zal in deze Verhandeling meer dan Theorie vinden.
Eene befèhouwing van dien aard, als het boekje van
den Hoog] . NAUMANN behelst, moet grootendeels befpiegelend wezen; want, ware de Theorie der finetiloffèn reeds proefondervindelijk geílaafd, waartoe dan
nog verder redeneringen ? Ubi rerum testimonia adftmt , non opus est verbis. Maar de Practicus zoo als
hij behoort te zijn zal bij al het befpiegelende menige
práktifche aanmerking vinden , niet zonder dadelijk belang aan het ziekbed; en den denker is in elk geval een
ruim veld geopend , om zijnen geest bezig te houden
met een befpiegelend onderwerp , hetwelk ieder Arts
verpligt is zoo veel mogelijk voor de praktijk vrucht-

baar te maken.
Sedert de uitgaaf dezer vertaling is de Heer PEKE LH A R 11^T G tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd met
het fchrijven eenei Verhandeling de offluviis paludofis ,
AmJlelaedami 1837. Waarfchijnlijk heeft hij aanleiding
gekregen tot het fchrijvett derzelve uit het vertaalde
werkje van den Hoogl . N A U D1 A N N . Deze behandelde
de finetftoffen , welke zich in de levende ligchamen ontwikkelen ; hij fprak slechts met een enkel woord over
de miasmata, (bi. 91, § 40) en befchrijft hier het miasma als eene verbinding van- eenmaal bewerktuigd geweest zijnde Plof en van zulke, die voor bewerktuiging
ongefchikt is, in een' damp- of gasvormigen Raat. De
Heer PEKELHARING fchijnt zich in dezen zin liever
van het woord effluvia te willen bedienen. (Zie zijne
Disfertatie, p. 8 en 9.) Hij wijdt den uitvloeifels uit
inoerasfige gronden eene meer bijzondere overweging.
Er wordt wel niets nieuws te berde gebragt; maar in
een kort beftek wordt nog al het een en ander wetens waardigs gevonden , zoo wel van vroegeren als uit den
tegenwoordigen tijd. Die Verhandeling (dat wij dit hier
nog .bijvoegen) beflaat uit drie HoofddeeIen : in het eerfe wordt gefproken over de poffen, welke de moeraslucht ontwikkelen, of hare ontwikkeling bevorderen; in
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het tweede over derzelver aard; het derde befchrijft den
invloed, welken de uit moerasfen ontwikkelde luchtfoorten op de menfchelijke bewerktuiging oefenen. De Heet
PEKELHARING heeft zich door vertaling en eigen
werk doen kennen als iemand, die aanleg voor de Ge=
neeskunde heeft en dien het aan toeleg niet ontbreekt.
Zoo fireve hij voort, en werke anderen tot nut, zich=
zelven tot onderfcheiding !

De Oosterling. Door J. OLIVIER, j z. IIIden Deels
1/le Stuk. Te Kampen , b ij K. van Hulst. 1837.
In gr. 8vo. 164 BI. f 1 - 70.
Gcfchiedenis van Java , door

THOMAS ST AM

F ORD

vertaald, wat betreft de onderwerpen ,
welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zin,
en voorzien van danteekeningen , tot verbetering , be=
oordeeling en vervolg van het oorfpronkelJke werk ,
R A F F L E S,

door J. E. D E S T U R L E R, laat/lelijk Refident van
Banjoemas, erne dor nieuwe Provinciën van Java.
(hoor rekening van den hertaler.) Te 's Graven
ij de Gebr. van Cleef..1836. In gr,-hage,nz.b
8vo. 244 Bl. f3..:

Verzameling van ofci6le Rapporten, betrefende den
Oorlog op Java, in de jaren 1825-1830. Door
den Kolonel N A H L v S. IIIde en IJlde Deel. Te
Deventer, b ij M. Ballot. 1836. In gr. 8vo. Te
zamen 692 bl. f 4-50.
Wij voegen hier drie werken bijeen, die allen in betrekking tot Java ftaan. Want fchoon in den Oosterling hoofdzakelijk een ftuk betrekkelijk de Hindoes en
hunne zeden en Godsdienst en over de Chinezen Voorkomt, zoo moet men echter, blijkens de groote en belangrijke overblijffelen, die op Java gevonden zijn, den
M2
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oorfprorg der Javanen ongetwijfeld met de hindoeGodsdienst in verband brengen, gelijk zulks ook de
nog beftaande heerfchappij van die Godsdienst en zeden
op het naburige Bali bewijst; en wat de Chinezen betreft , zoo is het bekend , welk een groot aantal dier
Natie nog tegenwoordig Java bewoont; het was zelfs
juist bij gelegenheid van -het bezoek bij eenen Chinees
omflreeks Batavia, dat deze berigten ontvangen zijn.
De beide andere Schrijvers befchouwen Java meestal,
de eerlre gedurende de Engelfche Regering als lofredenaar, de andere- ten tijde van den grooten opfland des
jaars 1825 als eenvoudig verzamelaar van berigten.
De Heer O L I V I E R heeft den Oosterling thans op
eene eenigzins breedere fchaal bewerkt. Zekerlijk levert
het eerfle Stuk van dit derde Deel een belangrijk overzigt van de .eden, gebruiken, taal, Godsdienst en
wijsbegeerte der Hindoes ; maar reeds de omflandigheid ,
dat dit alles met de aanteekeningen in 66 bladzijden is
vervat, fchijnt aan te duiden, dat het niet volledig kan
zijn. De toon van dit íluk , waarvan de maker ons onbekend is, belooft echter vrij wat, en is tamelijk fcherp
ten aanzien van vroegere Schrijvers over Indië ; zoo als
op bl. 19. „ Men heeft tot nu toe in Europa van de
„ Godsdienst en Wijsbegeerte der Hindoes flechts eene
„ zeer gebrekkige kennis. Sommige Schrijvers hebben ,
„ zelfs nog in onzen tijd, een zeer onveri'aanbaar ftelfel
„ van de Godsdienst der Brahsninen door den druk be„ kend gemaakt." Ook bl. 36 : „ De Godsdienst der
„ Hindoes is tot dusverre in Europa zeer verkeerd op„ gevat." Bij fommigen mogelijk; maar over 't algemeen kan men toch zeggen , dat de talrijke en doorwrochte gefchriften der 1lziatifche Maatfchappij te Calcutta, reeds federt den ontlerfelijken JON E 's, door
WILSON, COLEBROOKE, CAREY en -zoo vele
andere kenners van het Sanskrit, die taal, letterkunde
en Godsdienst voor ons , om zoo te fprekeii, geopend
hebben , en dat wij dus eerst weten moesten , welke
bronnen, voor die groote Geleerden minder toegankelijk,
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onze Schrijver gebruikt heeft, om meer vertrouwen van zijne
lezers te eifchen. Doch dit vernemen wij niet.
In plaats der tot hiertoe gehelde verdeeling der Hindoes,
wat hun godsdienllig geloof betreft , in de meer bijzon
vereerders van VIS CH N o u en c x i w E N, Reit hij twee-der
andere fekten, die der leer van den Bedang en. van den Neadirfen. De Bedang wordt van de Beda's (of Veda's) onder
als eene verklaring (Skaster) derzelve be--fcheidén,
fchouwd. Het onderfcheid der beide fekten zou ook plaat
zijn; de eerste (die van den Bedang) houdt zich in-felijk
Hindostan of op het vaste land, de andere in Decan of het westelijke fchiereiland op. Het,voornaamile gefchilpunt (bí.41)
beslaat daarin , dat de aanhangers van den Bedang in het
Heelal geene andere ziel erkennen dan God of de groote we
reldziel (en dus Pantheisten zijn), en de laatílen het tegendeel beweren. Op eene andere plaats (b1.53) vindt de Schrijver in Indië twee godsdientlige fekten; „ de eenen zien tot
„ de Godheid op door middel van de rede en de wijsbegeer.
„ te, terwijl de anderen elke heilige Legende en Allegorie,
„ welke op aloude overleveringen berust, als een punt van
geloof aannemen. Het gemeen vereert , op grond dat God
„ de ziet der wereld en gevolgelijk door de geheele natuur
„ verbreid is, alle Elementen, en derhalve elk groot voor„ werp der natuur , als een gedeelte der Godheid." Men
ziet dus, (en dit blijkt nog meer uit de tallooze Hindoe -Goden , bi. 54-59) hoe zeer het Pantheismus tot Afgoderij en
grove zinnelijkheid geleidt, waaruit men ook vele verfchijnfelen otizer dagen verklaren kan. Wij verwonderen ons dus
over de hoogachting, die de Schrijver in den Oosterling voor
de Godsdienst der Hindoes betuigt, en hen flellig voor zuivere Theisten wil doen doorgaan, wier leer Hechts fymbolisch moet opgevat worden. Maar boven heeft de Schrijver
hen immers reeds, althans grootendeels, als Pantheisten voor
Monotheissnus en,Pantheïsmus hetzelfde? Doch,-gefld.Ois
al onderfiellen wij zuivere Godsvereerders in de Wijsgeeren
of eenige Brahminen, is het dan toch niet hoogst verkeerd,
door de vermenigvuldiging der zinnebeelden, het arme volk
aan de groffte Afgoderij van mongers met vele hoofden en
armen, van olifants- en wilde zwijnskoppen en andere. aller.
verfoeijelijkfle beelden, aan zelfmoord, zelfpijniging, ver
'zieken in den Ganges, verbrijzelen onder den-drinke
wagen van j A G GE R iv A T ii, verbranden der weduwen enz. bloot
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te ftellen ? Neen! de taal van P A U L U S omtrent den oor
Afgoderij door de Wijsgeeren (Rom. I vs. 22, 23) is-fprongde
hier wel van toepasfing; en de helling des Schrijvers ten te
52 van Onderen en 53 van boven) komt ons-gendl(b.
zeer ongegrond voor. Slechts één voorbeeld. D U R G A
pf D 0E R,G A, de waardige Echtgenoote van SI WA Of C I11w E ri , wordt de Godin der Deugd genoemd. ,Eene zonder
deugd, die menfchenofers en firuikrooverij gelast! De-linge
leer, door zoo vele gruwelen befmet, wordt (bl. 59) de
zuivere zedeleer genoemd. Doch flappen wij van dit onderwerp af.
De ontmoetingen en opmerkingen van eenets reiziger in Nederlandsch Indié geven ons een levendig en aangenaam ver
aankomen eens nieitwelings in Indië , te Batavia,-halvnet
-en zijn onthaal bij een' beminnelijken oudgast van den tegen
tijd, die hem eenige regelen geeft tot bewaring-wordigen
zijner gezondheid in dat klimaat. Met dien gastheer doet hij
alsdan het boven aangeliipte bezoek bij eenen Chinees; maar
de daarop 'volgende berigten nopens die Natie zijn uit de
zanteekeningen van den oudgast ontleend. Zij Ioopen vooral
over de nijverheid ,' in alle vakken , diens volks.
Er volgen nog drie andere opílellen , over de aardbeving
op 4mboina en andere plaatfen in de Molukken, door een'
Luitenant bij het Indifche leger; eene levensfchets van R
a U N - R o v, een' tot het Christendom bekeerden Brahmin,
die echter zeer tegen de Zendelingen en Bijbelgenootfchappen , als ondoelmatig, was 'ingenomen : de Oostindifche reis
heeft niet veel te beduiden. — In weerwil der gemaakte
aanmerkingen, wenfchen wij de voortzetting van dit werk.
Wij gaan over tot de Gefchiedenis van Java. Men zou
zich vergisfen, met hier eene volledige vertaling van het te
regt zoo beroemde werk van R A F F LES te verwachten ;
waaromtrent ons ook reeds de titel een' wenk ,geeft. Het is
flechts een uittrekfel daarvan, in zoo verre als de Vertaler
geoordeeld heeft , dat de onderwerpen voor Nederland en Indië
wetenswaardig zin. Dit oordeel zouden echter wel. velen
kunnen denken, dat voor den Nederlandfchen fmaak niet zeer
vereerend was, daar men onder anderen gemeend heeft, de
voor de oudheidkennis zoo hoogstbelangrijke gedenkftukken
van dat eiland uit den Hindoefchen tijd onvermeld te moeten
laten, en daarentegen de hatelijke aantijgingen van RA FF L E S tegen onze Natie in de Iiadiën geheel mede te deelen.
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Wij zijn toch niet, gelijk fommigen ons nageven, zoo geheel alleen in hoffelijke belangen verdiept, dat wij ons omtrent de letterkundige en kunstbefchaving van een aan ons
onderworpen volk (waaromtrent RAFFLES zulke belangrijke
narigten mededeelt) niet zouden bekommeren. Dan, om.
trent alles, wat landbouw en koophandel aangaat, is de Vertaler niet alleen volledig geweest in zijne overneming uit
a A F F L E s, maar hij heeft ook daarbij een aantal belangrijke
aanteekeningen gevoegd , vooral wat betreft de vorderingen
van landbouw en uitvoer federt de tijden van R A F F L E S.
De inleiding behelst een al te kort verhaal der lotgevallen
van Java, waarbij niet eens de voor ons zoo roemrijke,
voor Engeland zoo onteerende gefchiedenis der flichting van
Batavia wordt vermeld. Van de eerfte komst der Neder
in 1595, tot op de Engel/the verovering en terug.-landers
gave, loopt alles in twee bladzijden af; waarbij nog komt,
dat men volgens den tekst zou denken, (Inleiding, bl. XXI)
dat .lava reeds in 1811 weder aan Nederland was teruggege.
ven, daar wel het eerstgemelde jaar, maar niet dat der teruggave, is genoemd. Daarop volgt een beknopt, maar vrij
goed verflag van den toerland der geldmiddelen en des ban.dels op Java vdó,r de Brit/the verovering, grootendeels uit
echte Nederland/the bronnen geput, alsmede eene korte opgave van het ilelfel des bekenden Heeren D. VA N H 9 0 E ND o R F, die in 1800, bij eene door hem verlangde geheele ver.
andering in den ouden vorm des Beftuurs , de inkomfien van
Java op 24' millioen guldens in 't jaar raamde. Later begrootte D A END EI. s dat zelfde inkomen op 10 milligen guldens zuiver; welk laatfle wij althans zekerlijk wel als eene
daadzaak mogen befchouwen, die door het voorbeeldige Beftuur van den Generaal v A N D E N B o s Ca is tot ftand
gebragt.
Na deze Inleiding gaat R A F F L E S tot de befchrijving van
Java over, en wel eerst, in 15 bladzijden, tot eene alge meene fchildering van bet Eiland, waarbij echter veel te
kort van de zoo talrijke voortbrengfelen , zoo uit het delf
sjke, als planten- en dierenrijk, wordt gefproken. Het-ltofei
is waar, men komt daarop naderhand bij de befchrijving der
nijverheid en des landbouws terug, maar men had toch eerst,
bij de befchouwing van 's lands natuurlijken toestand, daarvan
Iets meer kunnen zeggen , dan hier in vier bladzijden gefchiedc. Onder de rivieren had men (althans de Vertaler ire
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eene aanteekening) wel eenige melding dienen te maken van
twee niet zeer groote, maar in den jongden oorlog beroemd
gewordene rivieren, de Progo en Bogowonto, die op de zuidkust in zee vallen. — De opgave der bevolking van Java
op '7 millioenen , -door den Vertaler, komt ons te hoog voor,
wanneer die bevolking ten tijde van RA F FLES , met Madura, flechts 4,615,000 bedroeg. Ook fchijnt men algemeen
die bevolking op niet hooger te Hellen; en de optelling bij
den Vertaler (bl. 216, 217) bedraagt niet meer dan 4,903,000
zielen, met uitzondering der Bataviafche ommelanden, van
Bantam en den Oosthoek, die toch zekerlijk geene 2,100,000
zielen hebben. Het tweede Hoofdfluk geeft een algemeen
denkbeeld vafl de bevolking des Eilands, waarop de Schrijver ook naderhand, in het zesdeHoofdfluk, terugkomt. Wij
teekenen daaruit flechts eenige bijzonderheden op. De hut
des landmans kost Hechts van 22 tot 5 guldens ; die der kleine Regenten 16 of 18, der grootè 120 guldens van bouwen ,
(de laatlie zijn veelmeer ropijen van 25 ftuivers) bi. 31. Soerakarta (Solo, Refdentie des Javaanfchen Soefoehoenang, of
Keizer) heeft meer dan _ honderdduizend inwoners (bi. 33).
Wat flerk ! Het paleis van den Sultan van Djocjokarta, den
tweeden inlandfchen Vorst op .lava, heeft een uur in den
omtrek! (bi. 34.) De kleeding van den minderen Javaan kost
Hechts 13 guldens; die zijner vrouw 6 guldens. Van 18
maanden tot 7 jaren gaan de kinderen naakt(bi. 36).
Thans volgt het Hoofdfluk van den landbouw op Java.
Werd het vorige slechts kort aangeftipt, hier treedt men in
vele bijzonderheden omtrent den aard van het land en den
grondeigendom, die echter reeds van elders, onder anderen door C R A W F U R D'S Indifc hen Irchipel en het uit
werk van den jongeren VAN II o G E N D o R P,-munted
(oorfpronkelijk in het Fransch, een vertaald met aanteekeningen van den Heer o L I V I E R) bij ons bekend zijn. Wij zullen hieruit dus niets mededeelen,' fchoon het een der bestbewerkte des boeks is, en — wi moeten het bekennen —
den vreemdeling het eerst Java's grond meer in bijzonderheden deed kennen. Misfc'hien zijn echter de'inftructién, door
de Engelfche Regering aan de' ambtenaren voor de iiifelling
van het landelijk ffelfel gegeven , (bi. 64-76) wat te breed
vermeld, daar toch dat geheele ftelfel reeds weder aanmerkelij k is gewijzigd. Dit Hoofdhuk is deels lofrede, deels
verdediging van dat ítelfel, waarbij de gedwongene leverin.
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gen (behalve waar zij de rijkíle ooghen opleverden , in de
Preanger Regentfchappen) werden afgefchaft, en, naar mate
der vruchtbaarheid, eene grondbelasting van vijftig tot vijf
entwintig ten honderd (bl. 84) werd opgelegd. (Op bi. 86
leze men, in plaats van twee jaren, dat de Engelfchen Java
in bezit gehad hebben, vijf jaren.) Het vierde Hoofdituk
loopt over de nijverheid en de verfchillende handwerken der
Javanen. Op bl. 95 komt voor, dat er zelfs porfeleinaarde
op Java gevonden wordt ; doch , daar de inlanders die berei.
ding niet verftaan, zouden de vele Chinezen hun daarin niet
behulpzaam kunnen zijn, indien het waarlijk porfeleinaarde
ware? BI. 96-100 vinden wij de moeijelijkheid der katoenbereiding en verwing vermeld, hetwelk mogelijk heeft bijge.
dragen, om den tegenwoordigen gretigen aftrek der goed
machinerie in Europa vervaardigde, floffen te-kope,mt
verklaren. Het vijfde Hoofdftuk loopt over den handel van
.Java, en is zeer uitgebreid. Het begint, met een befluit,
dat door Nederland in 1672 zou genomen zijn, om te fcheep
met vrouwen en kinderen het Vaderland te verlaten en zich
op Java te vestigen. Zulk een befluit is nooit genomen.
Waarom hier geene Noot van den Nederduiifchen Vertaler?
Doch laten wij niet ondankbaar zijn; hij heeft vooral bij dit
Hoofdfluk belangrijke aanteekeningen gevoegd. Op bl. 232,
bij gelegenheid, dat er van den grooten postweg, door
D AR N D EL s aangelegd , wordt gefproken, verhaalt de Vertaler , dat de Gouverneur- Generaal VA N DEN B OS C H een'
nieuwen militairen weg door de vier nieuwopgerigte Reliidentiën , van de Vorilenlanden afgenomen en gezamenlijk met
een millioen zielen bevolkt, heeft doen aanleggen. De fuiker, die in 1815 onder de Engelfchen 20,000 pikols opleverde, bragt er 20 jaren later, in 1835, 400,000 pikols, en dus
twintigmaal zoo veel op! (Aanteek. bl. 236.) De koffij ,
in 1815 aan het Gouvernement geleverd, en door Particulieren uitgevoerd, begroot RAF FL ES op 100,000 pikols, dus
op 11,250,000 pond; in 1836 zal de kofiijpluk, volgens den
Vertaler, hoogstwaarfchijnlijk 75 millioen ponden, en dus
zes - á zevenmaal meer, hebben bedragen, en is nog fleeds
aanmerkelijk in het toenemen. (Hierbij mogen wij de feeds
meer en meer gewilde .Java - indigo, cochenille, kaneel
en zelfs thee voegen. Kou het laatfte product er goed tieren , zoo ware dit eene onwaardeerbare bron van welvaart.)
Ten hotte wordt ook de toestand der andere Natiën van den
-
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Archipel met een vlugtig oog, en vooral uit een commercieel
gezigtpunt, befchouwd , waarbij de armoede dier door de
natuur zoo rijkbedeelde Eilanden grootendeels wordt toege.
fchreven aan de talrijke. zeeroovers (bi. 143, 144). De Ver
hier kunnen zeggen, dat de Engelfchen zelve er--talerhd
kennen, dat de Hollanders (volgens het Traktaat van 1824)
den zeeroof meer en krachtiger fnuiken, dan de Britten.
Op bl. 157 komt het voor, alsof Nederland geheel geene
bezittingen' op Borneo had. R A F FL E S kon daarvan mis
niet fpreke'n ; maar de Vertaler had de overneming van-fchien
Borneo's Westkust, zoo wel als de 'herneming van Banjer
op de Zuidoostkust, kunnen verhalen,, waaromtrent-masfing
de Hermes in der tijd belangrijke narigten heeft medegedeeld.
Het aanhangfel over den .lapanfchen handel behelst voornamelijk berigten, die ook reeds van elders bekend zijn.
RAF F L ES wacht zich wel, van zijne twee mislukte pogin.
gen, om van dien handel meester te worden, en die door
wijlen den braven D OE FF zijn verijdeld , te (preken. Het
zesde Hoofdhuk loopt grootendeels over hetzelfde onderwerp
als het tweede, doch bepaalt zich meer tot de Javanen,
hunnen- volksaard, ítaatkundige en regterlijke intlellingen,
wetten en inkomilen , waarbij de Nederlandfche Regering weder hevig gelaakt wordt. Het is eene misftelling, dat de
Javanen van alle de volken , die M O H A M ME D'S leer omhelsd hebben, de laattie geweest zijn. de inwoners der Molukken namen die in het laatst der vijftiende Eeuw aan, even
vóór de komst der Portugezen. Wij lezen op bi. 243, in de
88í1e Aanteekening , dat de bedevaart van .lava naar ,Mekka
door eene zware belasting, en door de aanzegging van niet
naar Java te mogen terugkeeren, bezwaarlijk, zoo niet voor
fommigen onmogelijk gemaakt wordt. Is dit geen- gewetens
bedevaart naar Mekka, althans ééns in 'het le--dwang?De
ven, is toch een der vijf hoofdvoorfchriften van den Koran.
— Er is , ondanks al het aangemerkte , veel uit dit werk te
legren; maar juist het aan R A F F LE s bijzonder eigene — de
voortreffelijke berigten nopens Java's gedenkhukken en letteren, die ,men bijkans in geene Nederlandfche werken vindt -misten wij hier.
Wij gaan over tot de twee laatlle Deelen der Verzameling
van officiële Rapporten over den jongten Javaan/'chen Oorlog,
door den lieer rr A H u v s, waarvan wij vroeger de twee .eerlie aangekondigd hebben. Hier worden ons de beide laatfte
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jaren van dien hardnekkigen oorlog gefchilderd, die, door
den afpand van drie aanzienlijke Gewesten, onze raagt op
Java met een millioen menfchen (volgens den Vertaler van
R A F F L E S) vermeerderd, yen die der inlandfche Vorften voor
goed gebroken en onfchadelijk gemaakt heeft. Deze gelukkige nitflag werd echter niet zonder o.ngeloófelijke infpanningen verkregen, die onze brave koloniale troepen de grootfte
eer aandoen. Ook ontmoeten wij hier onder derzelver Opperhoofden, behalve den roemrijken Generaal D E K o C K,
de namen van VAN GEEN, LEDEL, CLEERENS, LE
BRON D E V E X EL A en anderen, die, thuis gekomen,. aan
het hoofd onzer troepen , ook in het Vaderland een' onregtvaardigen aanval afweerden. Het beklimmen van fteile, foms
loodregte rotfen, het doorworilelen van digte kreupelbos
doorwaden van hooggezwollene rivieren of moe -fchen,t
rijstvelden, dit alles verrigtten de Nederlanders met-rasfige
bewonderenswaardige handvastigheid, en, vergunde zulks ons
de plaats, wij zouden daarvan vele luisterrijke ftalen uitdeze
Rapporten kunnen bijbrengen. Wij verwijzen Hechts op bl.
112 tot 116 des IVden Stuks, waar het bijna romaneske feit
der beklimming eener steile rots van 30 of 40 voet hoog,
langs wortels van boomen, onder een welonderhouden vijande.
lijk vuur, na vijf mislukte aanvallen, wordt vermeld. Maar
de Nederlanders alleen zouden zulk eenen vermoeijenden bergoorlog in dat klimaat niet hebben ten einde gebragt, indien
zij geene getrouwe inlandfche Bondgenooten hadden gehad.
Wij vinden in deze berigten dan ook met veel lof gewaagd,
niet alleen van Javaanfche hulpbenden , maar ook van Madurezen, Sumanappers (beide " bewoners van het eiland Madura), Maleijers van Celebes (uit Goa of Macasfar), Amboinezen , Ternatanen, Tidorezen en dlfoeren , welke laatfile
door de opilandelingen bijzonder gevreesd en als menfcheneters befchouwd werden. Wij zien hieruit eensdeels de uit
vele Natiën van ons Oosterfehe Rijk; an--getlrkhidn
derdeels, daar de dapperheid en trouw dier hulpbenden feeds
door onze bevelhebbers in het guníligife licht worden geíteld, hoe weinig gegrond de ffelling. van zoo vele vreemde
dat onze Natie door de Oosterfche Volken hechts-linges,
gevreesd, maar algemeen gehaat wordt. Schooner gelegenheid toch, dan het begin van den opttand op .Java, was er
voor den geheelen Archipel niet, om zijne boeijen, (indien
het inderdaad zulke gehate boeijen waren) in eenen gelijktij-
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digen opftand, te breken. En kon dit niet, door gebrek aan
zamenwerking, dan zou althans overloopen tot den vijand te
midden des gevechts de Nederland/the troepen aan een' wis fen ondergang hebben blootgefleld. De getrouwe , ijverige
en flandvastige hulp der overige eilanders van den Archipel,
zoo wel als der Javanen zelve, toont dus wel aan, dat het
Nederland/the gezag in Indië op iets meer, dan op vrees en
fchrik, — dat liet op genegenheid rust. En inderdaad, hadden de bewoners der Molukken, op 's Konings last , door den
Gouverneur VAN DER CAPELLEN niet juist het jaar vóór
den opftand (1824) de onfchatbare affchaffing van het hatelijke verbod, om fpecerijen op hunne eilanden te pladten,
verkregen, en moest hen dit niet tot dankbaarheid stemmen?
liet is natuurlijk onmogelijk, van deze zeer uitvoerige
en dikwerf tot kleinigheden afdalende Rapporten eexi uit.
trekfel te geven. Dit zou tevens eene nuttelooze moeite
zijn, daar de Lezer die herhaling van niets afdoende fchermutfelingen, zelfs in dat uittrekfel, wel dadelijk vermoeid
uit de handen zou leggen. Wij zullen ons dus liever bepalen tot een algemeen overzigt, hoe die oorlog van weêrs.
zijden gevoerd en geëindigd is.
Her was, in den echten zin des woords, een Guerillaoorlog, zoo als die vroeger, en ook nu nog, in Spanje ge.
voerd werd. Het hoofdtooneel des krijgs was, op 'het tijd flip waar het derde Deel begint , door het flelfel der mobile
kolonnen en aangelegde verfchanfingen , meestal beperkt tot
het land aan de Zuidkust in het gebied van den Sultan van
Djocjokarta , tusfchen de rivieren Progo en Bogowonto. (Eerst
den 10 September 1827 werd echter het gebied van Samarang
geheel bevrijd van de opflandelingen.) Doch de vele bergen,
rotfen , dalen , kloven, bosfchen , riviertjes en andere ongelijkheden van den grond belemmerden de Nederlandfche troepen ongemeen ; offchoon zij in meest alle ontmoetingen zegevierden. Maar alsdan wisten de inlanders langs ontoegankelijke wegen zoo fpoedig te ontfnappen, dat de onzen hun
fpoor zelfs niet konden vinden; doch eensklaps waren zij op
hun bekende en afgefprokene plaatfen hereenigd, en even
talrijk en geducht als te voren. Alsdan ruiden zij de vreedzame bewoners der dorpen, (bier het Desfa -volk 'genoemd)
meestal onder godsdienflige voorwendfels, op; en zoo fcheen
het genoegzaam ondoenlijk, in dit zoo ongenaakbare gewest,
den oorlog, door de gevangenneming der Hoofden , wier
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fchuilhoeken hun en hunne vertrouwdf'e aanhangers alleen
bekend waren, te eindigen. Ook gelukte het fomtijds den
opfaandelingen, onverwacht in grooten getale voor eenevenredig klein getal der onzen te verfchijnen, en aan dezen eene
gevoelige nederlaag toe te brengen. Dit, was onder anderen
het lot van den Majoor B US CH K E NS ," aan het hoofd der
8í1e mobile kolonne, op den 4 October 1828, toen hij, aan
de Bogosvonto door overmagt woedend aangevallen, 150
man, meest inlanders, verloor, hetwelk een' geweldigen indruk in het geheele omliggende land maakte. Tevens poogde
D IEP 0 NE G o R o, door zijne aanhangers, in het Rijk van Soerakarta optlanden te verwekken, die echter door de waakzaamheid en het beleid van den Nederland/dien Refident aldaar, den Kolonel N A H U Y S , ( Verzamelaar dezer Rapporten) ontdekt en verijdeld werden. Gedurende het jaar 1828
bleef dus de oorlogskans genoegzaam in evenwigt ; doch dit
veranderde in 1829. Gedurende den regentijd (grootendeels
met onzen winter overeenkomende) rustten de wapenen ; maar,
een der voornaamfte Hoofden en belhamels van den opíl:and,
de Geestelijke K I A Y a7 o D J o, gevangen genomen zijnde,
begonnen zijne medeftanders naar "bijlegging der gefchillen te
wenfchen. Hunne eifchen werden nogtans niet ingewilligd.
Met de terugkomst van het gunflige jaargetijde was het le.
ger door rust verkwikt, vele zieken waren hertleld, en er
waren vele troepen", zoo uit Nederland als uit de Indiën,
aangekomen, waardoor de veldtogt met vernieuwde kracht
werd begonnen, en de vijand zoo levendig van alle kanten
aangevallen en op deszelfs vlugt vervolgd, dat zich van tijd
tot tijd vele der aanzienlijkfle aanhangers van DIEP 0 N EG o xp met al hun gevolg onderwierpen. In het najaar van
1829 nam dit vooral zeer toe; (zelfs kwam D I EP O N E G o.
R o's broeder in onderwerping.) De Generaal DE K o C K
moedigde zulks bij eene Publicatie van 21 September aan.
In October verliet zelfs de Opperveldheer van DIEP 0 N EG o R 0, SEN T 0 T, een der moedigíle .Tavanen , deszelfs partij , even als meer dan één zoon van het Hoofd der opftandelingen. Deze (dien men niet voorbij kan een' man van
karakter te noemen) verloor daarom echter den moed niet,
maar zette gedurig over den Progo , en zwierf nu langs de
beide oevers dier rivier, door .ftreken, die fchijnbaar geen
menfchelijk wezen konden herbergen, tot dat hij eindelijk,
genoegzaam van allen verlaten , wenschte in onderwerping
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te komen. De gefchiedenis dier onderhandelingen met den
Heer DE K o c K wordt hier zeer kort behandeld. Wij weten
niet, in hoe verre het ilriktile regt der volken 's mans gevangenneming (daar hij zich toch midden onder zijne vijanden had gewaagd) kan regtvaardigen, maar wel, dat daar
een benijdenswaardige voorfpoed op Java-medrustn
zijn wedergekeerd. Moge dezelve lang voortduren, en Java,
in fpijt der landgenooten van RA F FL as, die het ons zoo
zeer misgunnen, meer en meer eene bron van welvaart voor
Nederland worden!

Befchouwingen over belangrijke Onderwerpen der Natuurkunde, door H. VAN BLANKEN. Te Zwolle, bij J. Zeehui
In gr. 8vo. 158 Bl. f 2-:
-zen,Ju.
Zes brieven, waarvan de eeriie de verfchillende hypothefen
over het licht vermeldt en beoordeelt. De Schrijver helt
meest over tot het ítelfel der vibratie, fchoon erkennende,
dat het niet voldoende alle verfchijnfelen verklaart. — De
tweede brief handelt vooral over den regenboog, en begint
daartoe met de reflexie en refractie te verklaren. — Tot
den derden levert de warmte liet onderwerp. Met betrekking
tot den door den Schrijver vermelden flinger, uit koper en
ijzer zamengefteld, merken wij aan, dat deze noch aan het
oogmerk voldoet, noch de voorkeur verdient hoven die vele
zinrijke en vernuftige, later. voorgelagen , of reeds door
Fl U 5 S C H E N B R 0 E K,

Introd. ad Philof. natural. § 674 fqq.

(om geene nieuweren aan te halen) befchreven en afgebeeld.
Ook had bladz. 52 kunnen gezegd zijn, dat en waarom een
stuk ijzer, aan den eenen kant gloeijend genaakt, aan de
andere zijde heet wordt, wanneer het wordt opgehangen met
het gloeijende einde naar beneden; terwijl het koude gedeelte
weinig of geene warmte aanneemt, wanneer dit beneden
hangt. Uit deze proef ziet men tevens, dat de meerdere of
mindere warmtegeleiding niet enkel van de hoedanigheid ,
maar ten deele ook van den Rand der ligchamen afhangt.
— De vierde brief vervolgt de befchouwing der warmteflof1,
nu evenwel meer uit het oogpunt der temperatuur, overgaande ten deele in algemeene, natuurkundige geographic,
zoo als de befchrijving van den groeten golfaroom in den
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Atlantifchen Oceaan. Eene zinilorende drukfout is bladz.
63, waar fig. 25 moet zijn fig. 24. Bladz. 64 zal 32 0 moeten zijn 324 . Althans dit laatfle is nagenoeg de fchijnbare
middellijn van de zonnefchijf. Dat de lengte van den dag
federt H i P P A R CH U s geen „ó^ feconde zou zijn veranderd,
moge waar zijn; fchoon Rec. betwijfelt, Of LA PLACE Of
iemand anders tot dien graad van fijnheid kunne waarnemen,
tenzij men uit eene reeks van jaren het bij gevolgtrekking
afleidde. Doch, hoe groot een ílérrekundige i I P PARC H US
ook was, wij weten toch wel, dat hij geene werktuigen be.
zat , fijn genoeg, om hem op gedeelten van feconden te kun.
nen vertrouwen. — In verband tot de inwendige, oorfpron.
kelijke warmte van den aardbol, boven door hem vermeld,
gaat de Schrijver in den vijfden brief over tot de behandeling
der vulkanen en aardbevingen. Kluchtig is op bi. 94 de
voorbarigheid der Engelfchen , die een, in 1810 plotfeling bij
San Miguel uit zee door vuIkanifehe werkingen opgerezen
eiland, als eene gefchikte wijkplaats voor fchepen, plegtiglijk
in bezit namen en Sabrina noemden, daar het zich langza.
merhand weder ontbond en door de golven verflónden werd.
- De overgang van dit een en >ander tot de luchttleenen is
zachter, dan die in het begin van den zesden brief: „ In
mijnen vorigen brief zeide ik, dat velen het niet voor ge.
„ heel onwaarfchijnlijk hielden , dat er fomtijds fleenen uit
„ de Maan naar de Aarde geworpen werden; ten einde u te
„ beter in flaat te ítellen, om zelf over deze waarfehijnlijk„ held eenigzins te kunnen oordeelen, zal ik met eene korte
„ befchrijving van het oppervlak der Maan aanvangen." Hij
toont vervolgens aan de wijze, om de hoogte der Maanbergen te meten; berekent de wederkeerige aantrekking van dat
hemelligchaam en onze Aarde, en eindigt met eene berekening van de kracht, die vereischt zou worden, om Beren
(teen van daar binnen het gebied van den dampkring der Aarde
te fingeren; waaromtrent wij alleen aanmerken, dat de Schrijver over de, meermalen tegen den lunarifchen oorfprong der
luchtfleenen gemaakte, en vooral door 0 L B E R S met fcherp-

zinnige • berekeningen

gefaafde

bedenkingen nopens

de

be-

paalde rigting van den uitwerpenden vulkaan, wat al te lnchcig heen lapt. Uit bladz. 143, waar de Schrijver, in den
zesden brief, fpreekt van ebbe en vloed, als iets, dat hij
liever voor eenen volgenden brief wil befparen , zouden wij
bijna tot de verwachting befluiten van een tweede Rukje, dc
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door den Uitgever dan wel wat netter uitgevoerd en goed.
kooper gefield behoorde te worden.

Brieven van 111r. WILLEM BILDERDIfK. IIIde, 11/de en
1/de of laatfie Deed. Te 4Jn/Ierdam , b ij W. Mesfehert.
1837. In gr. 8vo. XIVIII en 336, XXIV en 352, XI! en
335 bl. f 10 - 20.
Na alles, wat in dit Tijdfchrift voor 1837, No. VI, bi.
254-260, over de twee eerfle Deelen der uitgegevene
Brieven van BI L D ER DIJ K gezegd is, zal Ref., bij de aan
drie laatfle Deelen, kort kunnen zijn; want-kondiger
hij zou het aldaar geftelde grootendeels en in ruime mate
hier moeten herhalen: ja, behoudens het aldaar gezegde,
vindt hij in die twee eerfte Deelen nog wel de meest belangrijke brieven, en zou oordeelen, dat men de drie laatfte
Deelen zeer gemakkelijk tot één Deel had kunnen zamentrekken, ja het geheele werk uit twee of op zijn hoogst uit
drie matige boekdeelen doen befraan. — Het derde en de
kleinfle helft van het vijfde Deel beflaac nu weder uit brieven aan verfchillende meer of minder bekende perfonen, uit
verfchillende jaren; het vierde geheel uit die aan den Heer
1. DA C 05 TA, en de grootfte helft van het vijfde uit die
aan den Heer A. CA P AD 0 S E. — Een Register van alle de
brieven, naar tijdsorde gerangfchikt, heeft de Uitgever ach
gevoegd.
-terhlaf
Verre de meeste brieven dezer drie Deelen zijn, naar
Ref's. bevind, hechts van perfoonlijk en particulier, geens.
zins van algemeen en blijvend belang; voorts verbazend om
eenzelvig, vol van dezelfde honderdmaal-ilagt,eno
klaagtoonen,
zoodat het inderdaad een vermoeijenherhaalde
dezelve
achter elkander te lezen. De manier
de arbeid is ,
dingen
is , even als te voren, meestal
van befchouwing veler
feheef,
partijdig,
overdreven, met hateniet
zelden
fomber,
lijke uitvallen over fommige perfonen en zaken: fomtijds
wordt alles zoo zonderling en wonderlijk door elkander geworpen, dat het wezenlijk goede er onder bedolven raakt;
en men kan de gedachte naauwelijks van zich weren, dat
er, bij de verbeelding van in ALLES kundig, ervaren en bedreven te zijn, eerre zucht in doorstraalt, om in alles zonderling te zijn, tegen ce fpreken , in één woord tot de op-
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pofitiepartij der befchaafde menschheid te behooren. — Wil
men enkele Haaltjes uit zeer vele, ziehier dezelve ! D. HI,
bi. 134, noemt B 1 L D E I; D IJ K het beroemde meesterstuk van
B 0 R GE R, de Mysticismo ,„ het geraaskal van B 0 R GE R
over het Mysticismus." BI. 167: „ De vloek van God
rust op alle de tegenwoordige infellingen hoegenaamd;"
en elders: „ Alle thans in zwang gaande denkbeelden zijn
„ valsch, — alle thans beftaande inrigtingen verkeerd en
„ flecht," enz. enz. Bi. 184: „ Ik weet geen belangrijker
„ onderwerp voor eene historifche prijsvraag, dan eene ge„ trouwe gefchiedenis van de Confpiratle der Hollandfche Ma„ giftraten , van 1572 tot op' den huldigen dag, tegen de Na
haar wettig befiuur en welvaart." BI. 226: „ Het-„tien
„ gelooven onderfielt geen begrijpen , maar NIET begrijpen. "
Zoo kan men dus de monfterachtigfte zoogenaamde mysteriën
gelooven ! — D. IV, bi. 159: „ Ik wilde nog wel eens een
„ judicium over G R o T 1 u s fchrijven , om de wareld eenmaal
„ omtrent dezen ,fgyrta in zoo vele vakken te verlichten."
G R o T I u s een Agyrta , d. i, een kwakzalver!!— D. V, bl.
49, 50: „ Alle gezelfchappen, ook met de beste voorne„ mens opgericht, voeren ten verderver' BI. 89: ;, Behoort
de tegenwoordige behandeling der Franfche Chemie niet
„ meê tot de heerfchappij des verwoesters , die een men„ fchenmoorder was van den beginne ?"
De beste brieven in deze verzameling komen Ref. over
het geheel die voor, welke van taal- en oudheidkundigen
inhoud zijn; offchoon ook aldaar alles, hoezeer doorgaans
met dictatoriaal gezag uitgefproken, niet altijd onfeilbare
Godfpraak is. — De merkwaardigste in dit opzigt is de
briefwisfeling met den Taalgeleerde J. G R I M M, toenmaals
Bibliothecaris te Kas/el, welke in het Fransch gevoerd is ,
daar B I L D E R D IJ K betuigt niet gewoon te zijn in het hedendaagfche Hoogduitsch te fchrijven, (bi. 200, 1) hoewel
zijn Fransch juist ook zoo verrukkend fchoon niet is. Op-.
merkelijk is ook in deze en andere brieven aan buitenlanders, die in deze verzameling voorkomen , het groote onder
toon, die doorgaans veel bedaarder en befcheide--fehidvan
ner, fomtijds zelfs wel eens een overdreven toon van nede.
righeid is: ook zijn dezelve niet zoo vol van hatelijke uit
anderen; en men vindt er volftrekt geen blijk van-valenop
dien eindeloozen klaagtoon, waarvan fchier elke brief aan
vaderlandfche vrienden en bekenden tot overloopens toe vol
BOEKBESCII. 1838. NO. 4.
-Í
,
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is. — Had men van deze en dergelijke brieven eene kleide
verzameling, al ware het dan Hechts bij één Deel gebleven,
aangelegd, én al het overige, dat tot zoo veel billijke te.
genfpraak of ongunflig nadenken flof geeft, flil laten rusten,
men zou, naar Ref.'s inzien althans, voor de eer der nagedachtenis van B I L D E R D IJ K veel gelukkiger gezorgd heb
Wat Ref. zelven betreft: kan bij het befehouwende-ben.
Publiek uit deze brieven niet vele geurige bloemen en aan.
gename vruchten voorleggen, , hij wil dan ook niet langer'
vertoeven, om doortien en distelen (*) daaruit . te voorfehijn
te brengen, hoe ruime iiof hij hiertoe ook vinden zonde;
maar hij legt - de pen neder met den wensch, dat de uitgave
dezer brieven niet moge íirekken, om jeugdige Geleerden en
jonge Dichters de individualiteit van dien grooten Zonder
B 1 Lb E Ik DIJ K, te doen nabootfen , en zijnen geest in-ling.,
te
hen doen voortleven; maar 'veel meer, om hen, bij onpartijdige befthouwing, nog in tijds te waarfchuwen, dat de
grogtíle hoedanigheden en bekwaamheden , vooral bij gekrenkte eigenliefde en eerzucht, niet waarborgen tegen de
fchromelijkile afwijking van de echte practifche humaniteit,
die het ware fieraad is van alle beoefenaars der Literati hu(*) Bij het gebruik van dit _woord distelen komt Réf.
een klein voorbeeld uit deze brieven te binnen, waaruit hem
dunkt te blijken, boe de grootfïe Geleerde fomtijds In de een
zaken des gemeenen levens mistasten,-voudigenbktl
en hierdoor zelfs in zijne floute gisfngen en mágtfpreuken
dwalen kan. D. III, bl. 292, fch r ij ft B I L D E R D IJ K : „ In
„ distel — is het grondwoórd dust, flof. 't Is eigenlijk het
„ zoogenaamd kaarajen, dat de kinderen zich vermaken niet
„ uit te blazen. Verwaaien als flof, en als de distel, is
„ eenerléi. " Om het kaarsje uit te blazen , vatten de kinderen voorzeker de harde en flekelige distel niet aan , maar
den gladden en weerloozen hengel van de paardenbloeni , op
welker vruchtbodem de regtflandige zaden zeer los Liaan ,
met veerkrachtige pluimpjes aan het boveneinde voorzien ,
waardoor zij zich, bij Benige íterkere beweging van wind of
adem, in de lucht verfpreiden. — In zekere fireek van ons
land zeggen de boeren dyzel voor distel: zou men het dan
misfcbien mogen afleiden van het oude dyzen , of deizen ,
waarvoor thans deinzen, d. I. wsjken, dus eene plant, waarvan men om hare stekeligheid terugwijkt?
(
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en van, den echten liefdegeest, die het ware keno.
merk is van alle naar j E z u s C .H RI sr u 8 règtzinnige en
regcgezinde Christenen.' De- God der wijsheid en der liefde
geve, dat de jeugdige Geniën`, die er ook thans, zoo wel
als te voren, in verfchillende vakken en maten zijl, met
dezen. goeden geest van humaniteit en Christendom mogen
bezield worden; opdat hunne jeugd, met alle nederigheid en
befcheidenheid, verfeodig en Christelijk vrolijk in fehoonen
bloei fia, hun volwasfen leeftijd, tot in den hooghen ouderdom, fmakelijke en gezonde vruchten levere, en hunne na.
gedachtenis, na hun verdwijnen van de aarde, onbevlekt en
maniares,

vol eer en zegen zij!
of de Heldendood van sEB A S T I A A N D E L A N G E. Oorfpronkeljk Historisch Romantisch Tafereel uit, de Zestiende Eeuw. Te Jm,Jlerdatn,
b ij G. Portielje. 1836. 198 Bi. f 2 - 20.
en
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elijk in alles mode heerscht, zoo ook in den vorm der
Romans en geheel of ten deele verdichte. Verhalen. Vandaar, dat het grootste getal van foortgelijke, ook der oor
lettervruchten, thans met den naam van iïisto--fpronkel.ij
risch-Romantifehe Tafereelen prijkt, dewijl zij. een of ander, meerder of minder bekend, voorval uit de Gefc}iiedenis
ten grondtag hebben, en het lezend publiek met den geest
van het tijdvak, waaruit ze genomen zijn, nader bekend
moeten maken.
De Schrijver van het voor ons liggend werkje,, die zijnen
naam niet noemt, en ons, naar zijne woonplaats door de letters Z..... K. laat gjsfen, maar ons zegt I}og jeugdig te
zijn, — wat het voortbrengfel zijner pen. trouwens buitendien wel eenigzins zou doen ve;moeden, — fch^jnt, als
Rec. , wat daaromtrent in de Voorrede gezegd wordt, wél
begrepen. heeft, tot de uitgave er van befloten te hebben,
om, naar zijn vermogen , de wel eens gemaakte aanmerking.
te helpen logenftráffen, dat geen Hollander in dit vak kan
uitmunten, dewijl hij in gevoel en verbeelding bij zijne naburen verre achterítaat. Offehoon nu het ongegronde dezer
aanmerking althans door onzen VAN LENNEP reeds voor
genoegzaam bewezen mag gehouden worden, kan nmand
den Schrijver het regt betwisten, om ook zijne proeve zij N2
,
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nen landgenooten aan te bieden ; en welligt had hij ruim zoo
voorzigtig gehandeld, door over de redenen, die hem daartoe
genoopt hebben, in het geheel niet uit te weiden.
Hoe dit zij, daar hij zegt, dat eene befcheidene beoordeeling hem niet ongevallig, zelfs aangenaam wezen zal, vertrouwt ReF., die alle onbefcheidenheid veracht, maar op.
regtheid als hoofdvereischte eener beoordeeling aanmerkt,
dat hij de volgende, die hem toonen zal, dat hij het boekje
meer dan een vlugtig doorbladeren heeft waardig geacht,
wel als eene in den door hem verlangden geest gefchrevene
zal willen opnemen.
De Schrijver verplaatst ons in Zeeland, tijdens een deel
der fiere bewoners van dat gewest, na de inneming van den
Briel door de Watergeuzen, in het "voorjaar van 1572, zich
insgelijks aan het dwangjuk van den bloeddorl}igen A L VA
trachtte te ontworflelen, en wel voornamelijk is de stad
Pere het hoofdtooneel der handeling, en een harer voorname
inwoners, s EB A ST I A A N D E LANGE , die zijn leven in
een' fcheepsítrijd tegen de Spanjaarden liet, de Nistorifche
hoofdperfoon; terwijl de Baljuw der (lad, R 0 L L , bene
edelen JACoa si1VtoNsz. DE RJJE, en meerdere-vensd
met name bekende Watergeuzen, of andere perfonen, die in
de gebeurtenisfen dier, dagen eene rol fpeelden, het tafereel
helped vormen, dat verder voltooid wordt door eenige ka.
rakters , welke, zoo ver wij weten , niet aan de Gefchiedenis
ontleend, maar uit bet brein des Schrijvers geboren zijn, dewijl bij` die voor het geheel van zijnen Roman behoefde.
Van deze laattien zijn ADRIAAN, de zoon van den aanvanMA
kelijk naar de Spaanfche zijde overhellenden Baljuw , MAR.
G R E T H A , de dochter van DE LANGE, de huisvrouw van
dezen laatften, en een ondeugende Jezuit wel de voornaam.
(ten, en het Roman-thema komt kortelijk hierop neder, dat
de liefde der beide genoemde jongelieden, na eerst in de afkeuring van R 0 L L É en de kwaadaardige lagen van den onwaarctigen Geestelijke vele hinderpalet ontmoet te hebben ,
eindelijk, na den dood van den laathen en de politieke bekeering van den eersten , . echter niet vóor dat M A R G A R ET H A'S vader op de boven vermelde wijze was omgekomen,
door een' gelukkigen echt bekroond wordt.
Deze aanvullingen en verzieringen (tonden den Schrijver
vrij, en de wijze, op welke hij ze met de historifche voor
verbonden heeft, is niet zonder verdieníte; maar eene-valen
;
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onzer voorname aanmerkingen op dit historisch gedeelte betreft de hoofdgebeurtenis , op den titel uitgedrukt, als zijnde
de heldendood van SEBASTIAAN DE LANGE, ons hier

breedvoerig afgefchilderd als een gevolg van diens eigen heldhaftig en welberaden befluit. Had de Schrijver zich, ten

aanzien der gefchiedkundige waarhei4 dezer hoofdgebeurtenis, niet op x o o F T beroepen, wij zouden het welligt niet
noodig geacht hebben, angttig te onderzoeken , waar bij
eene van de gewone verfchillende lezing had gevonden, maar
nu gaf hij zelf ons aanleiding, om de door hem opgegevene
bron te raadplegen, en hier lezen wij, dat het fchip , onder
't bevel van na LANGE, „ van vier Koninxfcheepen aan
„ boordt geklampt, en geëntert, maar niet verwonnen was;
„ mits een van de zijnen, als hij geen' ander' uitkoomst
zagb , den brandt in de kruydkaamer flak, en 't gefchil ,
„ met eeven fchricklijk• een op- en neederfprong van vrien„ den en 'vijanden , beflechtte. Welke oovermaat van woedt,"
voegt x o o F T er bij , „ d' eerfle van deeze foort is, die ik

„ in onze beroerten geleezen heb;' — 't Komt Rec. dus
voor, dat, naar de getuigenis van een of meer geredde fchepelingen , niet DE LANGE zelf, maar een zijner fiere on_
derhoorigen, dit wanhopig bel uit heeft gevormd en uitgevoerd,
waardoor, , zulks aangenomen zijnde, veel van de belang_
ftelling verloren gaat , die dit vrij uitvoerig gedeelte des ver
anders den lezer zou inboezemen, terwijl de juistheid-hals
van den titel daardoor tevens vervalt.
Dan, dit daargelaten, heeft de Schrijver zijne historifehe
perfonen overigens met hier voldoende waarheid, en doorgaans tevens met waardigheid, afgefehilderd , en ook zijne
geheel verdichte karakters zijn meestal goed volgehouden;

terwijl zucht voor zuivere Godsdienst en echt vaderlandfche
zeden overal doorfiraalt. De ftijl is onderhoudend en vloei.
jend ; alleen is, naar 't ons voorkomt , niet genoeg onder
het oog gehouden, dat men zich het fchrijven van een boek in

proza, niet van een episch gedicht had ten doel g^(teld,daar
in het eerfee althans zulke gerekte verhalen, als b. v. dat , hetwelk aan een' der ingevoerde perfonen, wegens de laatuie levensuren van DE L A N GE, wordt in den mond gelegd , misplaatst

zijn; verhalen, die eene teederminnende gade en dochter,
gelijk hier, onmogelijk met geduld ten einde toe kunnen aan.
hooren , alvorens zij ten minfle den uitflag van het voor
waar het voor haar gevoel het meest op aankomt,-gevaln,
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vernomen hebben. Vanhier dan ook dat dikwijls zwellende
in den ijl, en dat telkens aanbrengen van dichterlijke beelden en vergelijkingen, tot in de gefptekken van, ruwe Zeeuw.
fche visfzhers toe, welke toen, zeker wel niet gezegd zullen
hebben: „ Eindelijk, glansde de vierde morgenzon uit de oos„ terkimm.en ; zij, fcheen. als uit zee op te rijzen, en gaf. aan.
de blaauwe golven eene gouden, tint; zij verguldde de ften.
gen et} f iggelde zich, op de hagelwitte zeilen, die, door de
„ zoele morgenlucht flechts zwak bewogen werden.;' en wat
dies meer is. Zich, geheel in de otn tandigheden zijner handelende perfonen te verplaatfen , is een. voornaam vereischte
in den Romanfchrjver, Over het algemeen. komt de zon,
naafi het beitelt van dit bgeksken , er ook menigvuldig genoeg
in, voor, en de, Schrijver had haar even 'goed de verfchuldigde hulde kunnen betoonen, zonder haar., met den dageraad
euz., zog, herhaalde malen in perfoon te laten paradéren of
als beeld te bezigen.
Verde} vr,yagr Ree. den Schrijver, of fommige vergelijkingen, b. v. die ván dagen van geluk, met meeuwen, welke
rondgln, een vaartuig: fladderen (bl. 172)., den toets van echten flnaajr,, en. uitdrukkingen 'als.:. „ de_ hemel, Jtrooide geen
vriendelijk fchijntel voor zijne voeten" (bl. 8(i), -- „ de krijgers waren. in menigen kamp verhard" (voor gehard., b1.87) ,
— „ zijn gelaat was. .hier en daar met. een, enkel likteeken
bezaaid ," dien. der gezuiverde taalkunde wel volkomen
kunnen doorhaan; maar erkent gelijktijdig, dat ook hier en
daar treffende, en . welaangebragte. beelden. en bevallige pasfages
voorkomen,, en dat de jeugdige Schrijver, bij al het zwak
dezen zijnen eerheling , aanmoediging tot het voort--ker.,van
brengen van meerdere, echt vaderlandfche lettervruchten ver
bij welke. welligt de hier. gegevene wenken niet voor-dient,
hem zullen verloren wezen.
;

;

;

Cecilia, of de zegenrijke Nalatenfcheip, Vrij, naar hes HoogduitSCh van A. H. PETISCUS; door T. VA-N SPALL. Te
's Gravenpage, b ij A. Kloots. I837. In gr. 8vo. 255 Bi.
f2-80.
Dit boek is geen Roman, zoo als de een of ander misfchien
uit den titel zou vermoeden. Het is een godsdienflig ge-
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fchrift, meest of bijna alleen voor vrouwen en meisjes, ingekléed in den vorm van eens fchriftelijke nalatenï`chap eener
moeder aan hare dochter, teneinde „ haren geest te vesti„ gen op de hoogtle voorwerpen van beoefening, haar hart
„ voor alwat edel en fehoon is 'te ontglóëijen, Co liar uit
(toe) td rusten met, geloofskracht nn iiefdé tot de déagd:
Wij mogen het ilichtelijke wérkje met ruimte aanprijzen,
fchoon 'niet ontvéinzendè, dat hier en daar eenige bekorting
ons welgevalliger ware geweest. Mei l befpentt vak 'éene
min aangename wijdloopigheid. Ware deze weggenomën gëworden , dan hidde , bij gelijke dikté vin het bOèlr,, de letterdruk ook fraaijer en ruimer kunnen zijn. Het zou óni zeer ,i ij.
ten, indien onze jonge dames geen fmaak hadden in dergelijke
lectuur, tot nuttige afwisfeling met de fchelkodrdén étr #fis,
#eer dare kltïistftnkkéh
en dergelijke zeer fraaije, maar
fá'tfoénlijke burgéFdo' clivan onzen leeftijd, am n welke
ters bedroefd Weinig hebben, wanneer zij
IUisvrouwèn en huismoeders moeten worden. 'Godsdienfiige en ze
als ze hier worden idgefchéi+pt ; be--delijkbgnf,zo
houden levenslang hunne waarde t en leereb genoeíriide fri ijé
den regtèn prijs Eiellen. Aan dit kort, maar vazaken
derlsns
ch woord wagen Wij het zure gezigt der ontluikende
fchóonheid, die juist het verzoek om eenige guldens voor
floszijde op de lippén had.

ook
onze

éénmaas

-

Spreken. Uitgegeven ten voordeele gril het Groni#gsrh In, fiitnárt voor DoafJl'omnten. Te Haarlêm, brVdetrven't.$ohn.
1838. In gr. 8vo. 16 Bl. f: - 4U.
Vrouwelijk Leven. Door J. D E WA L. Te Groningen, bij J
Oorokers. 1838. In kl. Spa. 31 Dl. f: = 50.

D e namen van

.

BE X T s en 0E w A L zijn reeds grrnllig bij her
Publiek bekend ; B EET S als maker en vertaler van dichtwerk;
DE WAL als fchrijver van een Treurfpel ,PETER DE G R o o.
TE, waarvan niet zonder lof verflag gedaan werd in dit Tijd.
£chrift voor 1837, No. IV, bi. 179-182.
Beide deze fiukjes, offchoon naar flof en vorm verfchillend , komen nogtans hierin overeen, dat zij tot een liefdadig
einde uitgegeven zijn; en eere zij daarvoor aan derzelver
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jeugdige Schrijvers 1 Wie tot dat einde kan en wil medewerken, koope en leze; en bij zal het gelezene niet ,zonder genoegen uit de hand leggen. — Het eerfle, in proza gefchreven, was beftemd, om misfchien in een Maandwerkgeplaatst
te worden; het laatste , in_ dichtmaat opgeíteld , had gediend
ter voorlezing in eene Vergadering van het Dep. dsfen der
Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen. Deze beflemming
nevens de genoemde bedoeling op het oog houdende, zal
Ree. er ,00k geen firenge kritiek over laten gaan, maar met
weinige' woorden zijn gevoelen over dekelve zeggen.
Het Spreken wordt door BEETS , in de ontwikkeling bij
het kind, levendig en Eierlijk gefchilderd , en ter verheffing
van de voortreffelijkheid des fpraakvermogens gepast aangewend. Daar tegenover flelt hij, maar met een wat te onvoorbereiden en botfenden overgang, den ongelukkigen toefland
van den dooven en den doofflommen treffend voor, en klimt
van daar doelmatig op tot eene hulde aan de inrigtingen voor
doofilommen, en bijzonder aan die te Groningen en haren
tegenwoordigen Befluurder. Er is veel goede gang, veel
goeds en fchoons, ja waarlijk welfprekends in, hetwelk doet
gevoelen, dat de Schrijver het con amore bewerkt heeft. Bij
Benige kleine gebreken willen wij nu niet ftililaan.
Het Vrouwelijk Leven wordt door D E WAL, in de vier tijd
kind, het meisje, de moeder ende grootmoeder,-perknvaht
befchouwd. Hiérvan komt de moeder Ree. voor wet het best
gelukt te zijn: daar wordt de waarde en hex geluk der moeder in korte en vrij krachtige trekken gefchetst, en poézij en
verfificatie gaan doorgaans gelukkig hand 'aan hand. (*) De
grootmoeder, offchoon niet kwaad, heeft minder onderfebeidends. Het minst gelukkige daarentegen is het kind; de Dichter is daar te fpoedig van zijn eigenlijk onderwerp afgedwaald,
en in de toekomst verdoold geraakt: en of er aan de dichterlijke uitdrukking aldaar niet veel ontbreekt, oordeele hij zelf,
als hij b. v. nog eens onpartijdig naleest bI. 10: „ En wie 't
„ ziet, vraagt aan haar fponde ," en de 5 volgende regels ; of
bi. 11: „ Nogtans heeft de Heere vroeg" enz. tot aan : „ Want
„ zij weten, dat der zulken 't Koningrijk der Heemlen is." —
Veel betere plaatfen zijn in het meisje, b. v. bI. 18 , de waarde van eene brave zuster voor haren broeder, beginnende:
„ Of wie ooit broederheil genoot,
„ Hij weet wat hemellust het bood,
„ Te rusten aan een zusterhart,
„ Dat deelt in iedre vreugd en fmart !" enz.
(*) Ook hier willen wij dus nu bij geen kleine gebreken
itilllaan: anders zouden wij bij den regel, bi. 23: „ En de
„ jongling omvademt de dierbare bruid," wel eens willen vragen: welk eene kelosfale bruid moet dit zijn? !

BOEKBESCHOUWING,
Opheldering van de gezegden des Heeren , betrekkelijk
zijn lijden en Herven voor zondaren. Door B. VA N
W I L L E S, Thcol. Doctor en Predikant te Lekkerkerk.
Te Im lerdam , bij W. Brave , Jun. 1837. In gr. 8vo.
XIkren21,2Bl.f2-20.

W

at aanleiding tot het fchrijven van -deze Verhandeling gegeven heeft, vindt men in het Voorberigt voor
dezelve vermeld; doch daar het op de beoordeeling van
hare waarde weinig of geene betrekking fchijnt' te heb
gaan wij het kortheidshalve voorbij, en teekenen-ben,
daaruit alleen aan , dat zij reeds vroeger opgelleld i3 ,
dan de bekroonde Verhandeling van Prof. VI N it E ,
waarin het hier behandelde onderwerp ook voorkomt,,
en dat de geëerde Schrijver op. dezelve .geen aanmerking
genomen heeft, gelijk dan ook Ree. bij deze niet doen zal.
Deze Verhandeling fcheidt . zich in twee deelen. Irt
het eerfie worden de gezegden des Heeren , betrekkelijk
zijn lijden en ierven voor zondaren , verzameld, namelijk die, waar Hij er duidelijk van fpreekt, waarvan de
Eerw. VAN WIL LE S eene vertaling geeft, met -korte
vermelding daarna van die , welke hier niet verder in
aanmerking mogen komen ; voorts verdedigd tegen bedenkingen, die tegen eenige zijn ingebragt; 'eindelijk
verklaard, en wel afzonderlijk eerst die bij Jon N NE s,
en daarna die , welke bij de drie andere Evangelisten
vermeld zijn, zeer doelmatig, daar eerstgenoemde zich
in den ganfchen aanleg van zijn fchrijven zeer van, de
anderen onderfcheidt , die- wel wederom elk iets kenmerkends , maar nogtans zoo veel gemeen hebben , dat men
ze gemakkelijk in ééne befchouwing kan opnemen.
Ter handhaving en opheldering van de aangevoerde
gezegden van JE z u s, vindt men hier zeer goede opmerkingen , gelijk men ze van den kundigen v n N W I L0
BoEKBESC H. 1838. NO. 5.
:
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met regt verwachten kan. Over het geheel kan
Ree. zich daarmede zeer wel vereenigen ; en de beden kingen, die hij onder het lezen opteekende, zijn flechts
weinige. — BI. 44, 45 past v A N w IL L E s de, plaats,
JOAN.HE 14 , op den kruisdood van J EZUS toe.
Ree. neemt de vrijheid, hierbij de vraag nog eens te
herhalen, die hij in dit Tijdfchrift voor 1836, N°. XII,
bi. 555 , deed: „- De eene Uitlegger zegt het den an„ deren na , dat J E 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
z us, een• perfoon , op wien men ziet, dat is , aan
;, wien 'men gelooft , tot zedelijke, gelijk Israël op dat
;, opgerigte flangenbeeld tot ligchamelíjke genezing?"
én - hij - `voegt er nog bij, dat het bedoelde zinnebeeld ,
eene (lang., om een' flaak geflingerd, volflrekt niet gefchikt is, om • het denkbeeld van lijden en fletven op 'te
wékken. i- Hoe kan de plaats', f o A N; VI: 27 , op
den dood van J E'z u s zilen , gelijk"de Eer*. VAN - w I LL °s" bi. 64 meent ? Is hier fps , die blaft tot in het
eeuwige leven , nikt duidelijk zijne zielvoedende leer,
geteld nevens zijne wonderwerken , waardoor HIJ ze,
als door her zegel zijner Goddelijke zending, bekrachtigde'? Is awcFs hier anders dan áoplczws te iiénsen voor
geeft, of geven ken? Is dus de zin niet eeniglijk :
„ Zoekt niet Hechts wonderdadig door mij verzadigd te
„ worden, maar let vooral op mijne leer, die ik door
zulke teekenen bevestig !" Het is waar, J E zus
(preekt vervolgens van de opoffering zijns levens voor
het heil dér wereld; maar zou het niet ktinnen 'zijn, dat
• in den loop des gefpreks , van het een tot het ander opklom., en zeggen wilde 1 ,, Niet alleen mijne leer,
maar ook mijzelven geheel wil ill tot in den dood als
een offer geven." ? Hetzelfde , meent Rec. , heeft ook
H. X: 11 en volgg. plaats , waar herder hem wel degelijk leeraar of wil men het liever noemen zedelijke
leidsman, fchijnt te zijn, (hetwelk V A N W I L L E s bl.
78 ontkent , hoewel niet duidelijk zeggende , wat hij er
LES
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door verslaat ;) en ook daar fchijnt j i z us van het een
tot het ander over te gaan , daar Hij niet alleen zijne
leer, maar ook zijn leven voor de zijnen wil geven. -131. 95neemtvAN WILLES het woordAvr po v , DIATTH .
XX: 28, voor vrijkooping; maar zou men er dus toch
niet te veel etiymologifche emphafe in zoeken ? Zij het
al gebruikt voor den losprjfs van (laven; is er wel eenige reden , om dit hier zoo te drukken ? en beteekent
het niet eenvoudig middel ter verlosfang , wwarttit het
dan ook zij?
In het tweede°deel dezer Verhandeling vindt men Gene
„ aanwijzing van de waarfchijnlijke redenen, waarom
„ zich de Heer, over zijn lijden en fterven voor zondaren, niet uitvoeriger heeft verklaard , en waarom de
,, Evangelisten niet meerdere gezegden over dit onder
werp hebben medegedeeld." In de ontwikkeling vah-„
het eerfte punt volgt de Schrijver dezelfde orde als boven , namelijk dat hij eerst op ,, de gelegenheden" let,
„ die , -door d O 4 N N E S ," en daarna op die-, ;, welke
„ door de drie eerfie Evangelisten vermeld zijn.". Hij
wil niet gerekend worden het hierin verder -dan tot zekere waarfchijnlijkheid te brengen; en als zoodanig mogen dan zijne redeneringen ter to etfing aanbevolen worden, die, hoe veel aannemelijks zij ook. veelal hebben,
Rec. nogtans wel eens te fijn uitgefponnen fchijnen; (*)
en niet veel , verder dan tot de enkele mogelijkheid te
brengen; ja waarbij hij b. v. in; plaatfen , waar JE 2 U s
wel op zijn lijden en ílerven doelt, maar dit niet in verband met vergeving der zonden {lelt, zich liever verge►
voegen zou met de eenvoudige opmerking, dat JE ZUS
er in de gegevene omflandigheid geen aanleiding toe had,
en een Leeraar ook niet altijd - hetzelfde -of even veel
over zijn onderwerp zegt. Bij JOAN. X: 10-1'b en
-

(*) Zou men daartoe ook niet moeten brengen , wat v A N
bi. 111 env. zegt over Amy en WW'Vios , als enderfcheiden van 4 Zrvy en , ^x^ xW ? Is er op die bijvoeging of weglating van den articulas bij de onzuiver 'Grieksch
fchrjvenden wel zoo veel te rekenen? WILLEs
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26-30 zegt VAN WIL LES er van, bl. 130: „ Aan
„ zulke fchijnheiligen -- flechts eenigzins de gevolgen
„ van zijnen weldadigen dood voor te fellen , zou voor„ waar ! parelen den zwijnen voorgeworpen , het heilige
„ den honden gegeven zijn." Maar was dan hetgene ,
dat j E z u s t. a. p. gefproken heeft , minder kostbare
parel, dan het andere, waarvan Hij niet fprak ? Zou
zulke onderzoekingen , waarom j E z u s dit of dat-den
ziet gezegd heeft , wel genoeg tot zekerheid leiden ? Zou
men niet ligt gevaar loopen van er iets in te fchuiven ,
hetwelk men meent dat Hij moest gezegd hebben , waar
zich dan het hoofd breekt om te raden, waarom-bijmen
Hij dit evenwel niet gezegd heeft ?
Ten opzigte van het tweede bovengenoemde punt
tracht de Schrijver , in het life Hoofdituk , het waarfchijnlijk te maken , „ dat j E z u s over zijn lijden en fferven
„ voor zondaren meermalen heeft gefproken, dan uit
verhaald is." De bewijzen , die hij daar--,drukelij
voor aanvoert, komen Ree. echter zwak voor. Uit
het gedrag b. v. van ix A R. I A, bij de zalving des Heeren , fchijnt hem in allen gevalle niets meer te volgen ,
, dan dat zij zich JE z us dood als zeker voortelde ; en
uit dat van jo ZE v bij de begraving, op zijn best, dat
hij dien niet flrijdig keurde met deszelfs Mesfiasfchap;
maar, het een zoo wel als het ander bewijst nog niets
voor het oogmerk van 'J E z u s lijden als voor zondaren ,
niets voor zijn mogelijk onderwijs daaromtrent :-. zoo ook
niet uit het voorbeeld van den moordenaar aan het kruis,
die daarvan geen woord fpreekt , maar alleen toont te
gelooven , dat God dit lijden over den Mestlas toeliet ,
maar Hem toch, hoe en" wanneer dan ook, het Mesfiasrijk geven zou. — In het 2e Hoofdfluk , eindelijk,
befchouwt de Schrijver „ den aanleg der Evangeliën ,
„ als die het niet noodzakelijk maakte, dat alles werd
medegedeeld , wat j E z us mogt hebben gezegd over
zijn lijden en flerven voor zondaren" ; en hij volgt
hierin dezelfde gepaste orde als boven, dat hij eerst over
het Evangelie van j Q A N N E s, daarna over de drie an-
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dere handelt, en hierbij dat' van M A R c u s voor de tijdsorde ten grondflag legt. In de hoofdzaak is Rec. het
nagenoeg met den Schrijver eens ; in enkele bijzonderheden kan hij hem hier niet uitvoeriger volgen. Alleen
zou . hij hem niet toeftemmen , „ dat de leer van JE z u s,
als zoodanig , bij j 0 A N N E S geen hoofdzaak was ,"
bl. 173 , aanteek. 6. Hij geeft hem wel toe, dat
het ongeloof der Joden bij j o A N N E s zeer in het oog
valt ; maar zou dit , en niet de leer van ja z u s , bij
de verhaalde gelegenheden , zijn oogmerk geweest zijn ?
Relt j o A N NE s zelfs niet nog meer , dan de andere
Evangelisten, de wonderwerken van J EZUS in naauw
verband met deszelfs leer ? Bl. 189 beweert de Schrijver zelfs , dat ook het hoofddoel der drie andere Evangelisten niet geweest is , j E z u s als Leeraar voor te
Rellen : maar wat hebben zij dan toch gewild? en wat
waren dan zijne wonderwerken , die zij verhaalden , zon
zijne leer?
-der
Deze en enkele andere bedenkingen en twijfelingen ,
die Rec. zou kunnen opgeven, nemen niet weg, dat hij
zich zeer verblijdt , dat de Eerw. VAN WILL E s deze
vruchten van zijne onderzoekingen aan het Publiek medegedeeld heeft , en wenscht , dat zij ter bevordering van
grondige Bijbelftudie mogen dienen.
„

Over de Verhouding der hedendaagfche Godgeleerdheid
en lesbegeerte tot de Zedeljkhèid der Molken, door
Dr. K. G. B R E T S C H N E I D E R. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Nijmegen, bij D. J. Haspels. 1837.
In gr. 8vo. 76 Bl. f : - 75.

De titel van dit Rukje drukt den inhoud niet naauwkeurig uit; want men zou diensvolgens eene befchouwing kunnen verwachten, hoe verre de zedelijkheid der
Volken gevorderd is, in vergelijking met de hoogte ,
waarop Godgeleerdheid en Wijsbegeerte -hedendaags
onder dezelve flaan ; maar men vindt hier eerst eenige
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openbare zedelijke verfchijnfelen vermeld .ult Italië,
Frankrijk en Duitschland , en dan een betoog, dat noch
het Catholicisme, noch de oude Protestantfche Kerkelij ke Orthodoxie, noch de Iiegeliaanfche Philofophie gun.,
íligen invloed kan hebben op de zedelijkheid der Volken , maar dat zulks alleen te verwachten is van het
Christelijk Rationalisme. Offchoón de Schrijver omtrent
dit een en ander veel waars en behartigenswaardigs, en
bijzonder over het laatfle punt doeltreffends voortbrengt,
fchijnt h-ij nogtans in zijn verflag van de openbare zede
zijnen kring te beperkt getrokken , en-lijkevrfchn
hetgene, dat daar binnen viel, te zeer van, eene ongunílige zijde befchouwd te hebben ; en alzoo ook in de twee
laatfte punten van zijn betoog niet genoeg op de latere,
wijzigingen , zoo wel van het Cathoiicisme , als van het
oud- Kerkelijke Protestantisme, gelet te hebben. Wat hij
door Christelijk Rationalisme erflaat, vindt men ook
niet duidelijk genoeg aangewezen , hetwelk echter wel
noodig fchijnt te zijn , want ook daarin zijn verfchillende
trappen en wijzigingen mogelijk , ja werkelijk aanwezig;
en het is voorwaar niet onverfchillig, of het historisch
gezag der Bijbelfche oorkonden daarbij erkend en ver
gehandhaafd, dan of het als twijfelachtig en min--ikandg
der noodzakelijk aangezien en ter zijde gefchoven worde. —
In deze opzigten dus liet het bovenílaande gefchrift ,
dat, hoe klein ook , van herhalingen niet vrij is , bij Ree.
nog al iets te wenfchen over ; maar het ware en goede ,
dat er in is , wil hij, daar het nu toch vertaald , , en door
den Vertaler hier en daar met eene aanmerking: in denzelfden geest voorzien is , gaarne ter behartiging aanbevelen.
-

Zestal Brieven over de Onfeilbaarheid van den Paus en
de Kerk van Rome; ter beantwoording der Brieven

'van LE. SAGE TEN BROEK, in de Catholjke
Nederlandfche Stemmen, en betrekking hebbende tot
de hem voorgeflelde en door hem aangenomene onder-
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handeling over dat onderwerp; door j. I: 'L E n o ry
Predikant te Oude Tonge. Te Rotterdam , bij van
der Meer en oerbruggen. 1837. In gr. 8vo. XVIII
e122 bl. f 1-20.
Deze Brieven waren oorfpronkelïjk betlemd , om in de
Catholjke Nederlandfche Stemmen geplaatst te worden ,
als voortzetting van de briefwisfeling , waarin de Heer
L E R o Y zich met deszelfs Redacteur, LE S ACE TEN
B R o E K, begeven had : daar deze laatfie dit echter niet
op die wijze heeft willen ' doen, als de eerfl-e billijker
verlangde , zoo heeft dit aanleiding gegeven, dat-wijze
dezelve nu afzonderlijk uitgegeven zijn. Wie dit breeder begeert te lezen , kan het in den voorafgaander Btièf

Tian mine Cat holijke Landgenooten, die de waarheid
-liefhebben, (bl. 1—XVIII) verhaald vinden. Zoo Wordt
ook in aanteekeningen achteraan (bl. '107-122) de hoofd.
inhoud des fchrijvens van TEN B R 0E K medegedeeld;
waarop het antwoord van L E R o v betrekking heeft. -In de Brieven zelve wordt achtervolgens ten toets gebragt , wat door eerstgenoemden over het onderwerp in
gefchil in het midden gebragt was, maar zonder te vó1=
doen aan hetgene , dat door laatstgen elden - gevórd^cd
was, namelijk het aanvoeren van eene fchriftelijke Gd
delijke inflelling , waarbij aan de Kerk vamRome en dèrzelver Opperhoofd het oppergezag en de. onfeilbaarheid
duidelijk gegeven wordt , of, bij gebreke hiervan, nog
aanhoudende wonderwerken , om dit te bevestigen -, of
anders liet aantoonen van de ongegrondheid dezer vordering en der redeneringen te dier, opzigte.
In den eertien Brief worden nu de bewijzen weder
legd , die L E S A G E T E N B R 0 E K voor zijne .telling
uit de Heilige Schrift ontleend heeft. Hierbij heeft-Ref.
alleen te herinneren, dat het in de bekende plaats,
1 A T T H . XVI: 13-18, zijns inziens, niet noodig is ,
met LE R o Y de oude,, gedrongene uitlegging der woorden: Op deze Petra zal ik mine gemeente bouwen,
te volgen , door ze op de belijdenis van r E TE US be.
,
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trekkelijk te maken: het is toch bekend, dat ze zeer wel
op P E T R US zelven , als Stichter der eerfte Gemeente
pan den verhoogden C H R I S T U S te Jeruzalem, kun
toegepast worden, zonder dat hieruit iets voor Rzijne-ne
opperhoofdigheid , en althans niet voor die zijner zoogenaamde opvolgers volgt ; want die eer had hij , hoewel het woord voerende, met zijne elf Ambtgenooten ,
uit wier naam hij fprak , gemeen, 'offchoon hij, als de
etrfte openbare Spreker voor die zaak , met toefpeling
op de beteekenis van zijnen naam, te regt alzoo genoemd
kon worden. — In den 2den en 3den Brief worden de
getuigenisfen , die uit de Kerkvaders , — in den 4den en
5den die, welke uit de algemeene Kerkvergaderingen en
uit den loop der gebeurtenisfen in de Christelijke Kerk
ontleend zijn, getoetst, en in derzelver ongenoegzaamheid
:ten toon geheld ; waarna eindelijk in den Eden de redeneringen van L E S A GE TE N B KOE K .overwogen worden,
waarmede hij de gegrondheid der vordering van zijnen
tegenfchrijver heeft trachten te beftrijden , en die van
Dit
zijne eigene bewering nog nader aan te toonen.
een en ander in bijzonderheden te ontwikkelen , laat omvang en doel van dit Tijdfchrift , dat zich ongaarne op
Theologisch-polemifchen bodem begeeft , niet toe ; en
bij zulk een dikwijls befproken en befchreven onderwerp,
waarbij het moeijelijk is iets nieuws voort te brengen ,
komt het Ref. ook minder noodig voor. Alleen wil hij
nog zeggen, dat deze Brieven met grondige kennis van
zaken, zoo wel als duidelijk en befcheiden, offchoon
wat langwijlig en omílagtig van ftijl, gefchreven zijn :
en dit zij voor een van zulke ftrijdfchriften, die doorgaans
llechts eene gedeeltelijke en voorbijgaande waarde heb
voor het tegenwoordige genoeg!
-ben.,
--

Viertal Leerredenen over yerfehillende onderwerpen,
door W. T Fi R N 00 Y A P tl L, Predikant te I/lisfingen.
Te Vlisfrngen , bi/ N. J. Mestdagll. 1837. In gr.
8vo. 134 Bl. f 1-30.
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Blijkens liet Voorberigt , zijn deze Leerredenen elke af-

zonderlijk om het vierendeel jaars uitgegeven , bijzonder
Qok ten nutte van minvermogenden ; en zij dienen ten
vervolge van vroeger , over Openb. II en III , op deze
wijze uitgegevene, welke Ref. de eer niet heeft van te kennen. Dat het oogmerk loffelijk, en de Steller welmeenend is, wil Ref. gaarne gelooven ; maar of Leerrede.
nen , en wel zulke lange, van 33 of 34 bll, door elkander, die dan toch in het jaar f 1-: of f 1- 20 kosten ,
hiertoe het gefchiktlte middel zijn , en of er voor hetzelfde geld niet iets beters of doelmatigers "zou kunnen
geleverd worden, zou hij nog al betwijfelen.
De onderwerpen en tekflen dezer Leerredenen zijn de
volgende: I. Gods onveranderljkheid en trouw , door

Hemzelven aangewezen , als de volkomenfle bemoediging
onder moeite en bezwaar , voor degenen, die zich, door
het geloof aan Gods beloften , zijner dienst hebben toeII. De aard
gewijd. Tekst : Gene/is 31 vs. 13 2
en de heilzame trekking van het opregte , en op het
woord des Herren, terjlond werkzame geloof. Tekst:
Lux. 5 vs. 5b• — III. De onbedriegelijke verzekering, welke de opregte Christen, hier op aarde , aangaande zijne toekomende zaligheid in den Hemel bezitten
kan. Tekst: 2 P E T R. 1 vs. 10 en 11. — IV. De
zending van Jezus Christus in de wereld voor den Christen de onwankelbaar/te grond van vertrouwen op God,
om van God alles , vat hem heilzaam is, zonder den
.min/len twijfel , te verwachten. Tekst: Ron. 8 vs. 32.
-- Men ziet reeds hieruit, dat de Heer T E R N o 0 Y
A P @ L zijn thema met veel omslag van woorden voor
hij dat der 2de Leerrede , als een algemeen-ftel,nho
onderwerp , uit de woorden: Op uw woord zal ik het
ne; uitwerpen, afleidt, is vreemd en zonderling , alsof
de Bijbel zoo arm aan duidelijke plaatfen ware , dat men
tot zulke fobere vernuftfpelingen zijne toevlugt moest
,temen. En inderdaad, wanneer men deze Leerredenen
wilde kenmerken, dan zou men een ílreng kerkelijk-regtzinnig Dogrtatismus en een even flijf en Streng Metho.

--

194

W. T ERN 0 O Y A P é L, LEERREDENEN..

dismus, voorgedragen in zeer omílagtigen, langwijligen
en gansch overladen í}131, waarmede drie , vier en meer
malen hetzelfde gezegd , dikwijls uitgeweid en als op
goed geluk voortgefproken wordt , tot derzelver karakteristiek kunnen fellen. Bij al het goede en voortreffelijke , dat ons Vaderland ook in dit vak oplevert , zien
wij niet, dat de kanfelwelfprekendheid of de Christelijke
dichting hiermede Benige wezenlijke aanwinst verkrijgt.
Wij ontflaan ons dan ook van de ondankbare moeite,
om het gezegde nader in bijzonderheden aan te wijzen ,
waardoor wij daarenboven tot te groote uitvoerigheid
zouden genoodzaakt worden. Al die woorden en wederwoorden ftichten ook niet ; en wij nemen dus de vrijheid, om van zulke voortbrengfelen, zoo zij het niet al
te boos maken, verder geen kennis te nemen : alleen bejammeren wij het, dat het wezenlijk goede, dat er nog
in is, onder eenen iiroom van half regte , half fcheeve
redeneringen, en onder eenen vloed van zekere woorden
en (preekwijzen, waaraan de menigte fomtijds meer hecht,
en waardoor zij zich meer laat wegflepen , dan door
eene gezonde voorhelling van degelijke ,zaken, gansch en
al bedolven wordt.
Leerboek • der (Verloskunde voor Vroedyrouven. Door
F. K. N A £ G E L E, Hoogleeraar in de Genees- en
Verloskunde te Heidelberg, enz. enz. Naar den
3den Hoogduit then druk, door Dr. M. x. H A G E1I A N . JR. Te Utrecht, bij R. Nitan. 1837. In
gr. 8vo. f 5 -:

e pligten eener vroedvrouw beftaan daarin , dat zij
D
aan zwangere vrouwen raad geve, hoe zij zich te gedragen hebben , ten einde gezpnd te blijven ; dat zij aan
barende vrouwen bijftand biede ; dat zij kraamvrouwen
en pasgeboren kinderen verzorge ; dat zij, en wel vroegtijdig genoeg, de gevallen onderkenne , waarin de hulp
van een' vroedmeester of van een' geneesheer noodzake-
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14k gevorderd wordt , als wanneer het haar heilige pligt
is , den een' of den anderen aantlonds te laten roepen ;
dat zij in die gevallen, waarin, uit hoofde van dringend
gevaar , naar de komst van den geroepen vroedmeester
of geneesheer niet kan gewacht worden , met de grootf}e
voorzigtigheid en naauwgezetheid zich zoodanig gedrage
en handele, als haar in het onderrigt voorgefchreven is;
eindelijk., dat zij den vroedmeester in zijne werkzaamheden bijfta , hem, wanneer hij zulks verlangt, onder
datgene , hetwelk hij of de geneesheer aan-íleun,
hare zorg overlaat , behoorlijk uitvoere. Het onderrigt,
hetwelk eene vroedvrouw tot dit alles , behoorlijk voorbereid , in Raat zal Rellen , moet dus van het hoogfte
belang wezen. De middelen , welke haar tot dat einde
zullen geleiden, behooren zoo veel mogelijk de beste te
zijt. Die z66 van het gewigt van het beroep der
vroedvrouw doordrongen is., als de opfieller van dit
boek, kan niet anders dan wél fchrijven. Het komt ons
voor, dat dit Leerboek aan den gevestigden roem van
den in dit vak zoo bedreven N A E GE L E beantwoordt.
Wij houden het er ook voor , dat met de vertaling aan
de vroedkunde in ons land, wel te verflaan met het
doel , waartoe dit boek gefchreven werd , eene wezenlijke dienst is gedaan. Het ziet er op vele plaatfen toch
duister uit met de kundigheden en de geoefendheid der
vroedvrouwen. Vandaag oak, dat zij op vele plaatfen
door vroedmeesters verdrongen zijn en nog verder ver
zullen worden, tot nadeel misfchien , de belang.-dronge
rijke zaak in haar geheel onpartijdig befchouwd zijnde, van
de vrouwelijke kunne. Immers flechts de vrouw kan onder
deze omflandigheden met de vrouw het ware geduld uit.
oefenen,. De natuur zoude bij de vrouw onder deze om.Oandigheden beter hare regten kunnen handhaven en haren arbeid volbrengen , indien zij door den fpoed van
vele mannen der kunst niet overhaast wierd. Men is
genees- , heel- en vroedmeester ; men moet de lijders
bezoeken, die wachten en naar hulp verlangen; dit
maakt gejaagd , en men tracht fours te verhaasten ; het.
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geen de geduldiger vrouw, door zoo velerlei werkzaam
niet - gedreven , met meer tijdsopoffering en gela--hedn
tenheid verbeiden kan. Mogten de pogingen gelukken,
dat de Rand der vroedvrouwen wederom meer mogt gehandhaafd worden ! Mogten daartoe middelen , ook als
het voor ons liggende werk, gunítig medewerken !
Wat den eigenlijken inhoud van dat werk betreft,
kunnen wij in een zoo veel gelezen Tijdfchrift tot geene
uiteenzetting der onderwerpen komen; het geheel is van
te kiefchen aard, om voor lezers , en lezeresfen vooral,
van zoo verfc'hillenden leeftijd, als wij ons voorftellen dat de Letteroefeningen in handen nemen , behandeld en uiteengezet te worden. Blijve dit voor een Genees- of Heelkundig Tijdfchrift over , indien er in, her
• oningrijk der Nederlanden nog één gevonden worde,
dat aan het doel naar eisch beantwoordt. Wij bepalen
ons dus hoofdzakelijk llechts bij aankondiging.
Wat het werk zelf in het algemeen betreft, zouden
wij zeggen, dat het hier en daar wat beknopter had
kunnen zijn, waardoor het in algemeene bruikbaarheid
zoude gewonnen hebben. - Gaat het op enkele plaat fen ook niet wat te hoog ? De vertaling komt ons ,
over 't geheel, voor, wel uitgevallen te zijn. Hier
en daar, •echter, hadden de lange volzinnen wel gefplitst
kunnen worden, hetwelk de duidelijkheid veel zoude bevorderen. Men kan vooralsnog, in ons land, voor deze
klasfe van menfchen niet te duidelijk wezen ; want onze
vroedvrouwen, met derzelver onderwijs, than nog verre
achter bij die van Frankrt k vooral en van fómmige gedeelten van 17uitschland. Wanneer wezenlijk B A c o,
BOERHAAVE, BICHAT en BROUSSAIS eene zamenkomst in het Doodenrijk over onze 'Geneeskundige
Staatsregeling gehouden hebben , dat de toeftand van het
vroedkundig onderwijs en de uitoefening der vroedkunde
hunne aandacht dan niet ontgaan zij! Mogt de aftrek
van dit boek daardoor bevorderd worden , dat Gemeen
als eene foort van premie , op de vaak-tebfurnh.,
fchrale traktementsbedeeling toe gaven !
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handboek der Ontleedkennis en Ontleedkunst van het
Menfcheljk Ligchaam , door Dr. M. J. WE B E K,
te Bonn. Naar het Iloogduitsch. Iflen Deels ijle Aflevering. Te -4mflerdam , bij C. G. Sulpke. 1838. In
gr. 8vo. 1-176 BI. f 1 50.
Voor de talrijke bezitters van de ontléedkundige áf+
beeldingen des Hoogleeraars WEB E R verftrekt het zeker tot een aangenaam verfchijnfel, thans van denzelfden
Schrijver een Handboek der defcriptive Anatomie te mogen ontvangen, dewijl zij daardoor zuilen worden in
flait geíleld , om de korte verklaring , bij de "genoemde
Afbeeldingen door den Schrijver gegeven,, nu door eenti
uitvoerige en naauwkeurige befchrijving te kunnen' aanvullen. De voornaamfle bijzonderheden , die zich bij de
befchouwing' van ieder deel voordoen , derzelver gedaante , omvang , vereeniging en onderlinge verhouding,' zullen daardoor des te dieper in het geheugen geprent worden. Gelijk Handboeken voor de befchrijvende' Ontleed
veelal derzelver doel misten , wanneer zij door-kunde
geene bijgevoegde afbeeldingen worden opgehelderd, zoo
hebben wederkeerig ook Anatomifche Plaatwerken veel
minder nut , wanneer men bij derzelver gebruik niet
tevens wordt in Plaat gefield , om eene naauwkeurige befchrijving te kunnen raadplegen. Hierdoor juist 'moet
men . bij alle kleine bijzonderheden van hetgeen afgebeeld
werd bepaald worden , hetwelk noodig is,' om een juist
en blijvend denkbeeld van de verfchillende ligchaalnsdeelen en organen te hebben.
Bij de uitgave val' het voornoemde Handboek had de
Schrijver echter niet het enkele doel , om, eene nieuwe
4natámia defcriptiva te geven, maar hij Helde zich tevens voor , om ook het noodige praktifche onderrigt in
de Ontleedkunst mede te deelelf; dat is, den beoefenaar
dezer wetenfchap eene aanwijzing te geven tot het zelf
kunstmatig prepareren der onderfcheidene-onderzkf
ligchaamsdeelen. Daarom wordt het werk van den Heer
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te regt een Handboek der Onileedkermis en
Ontleedkunst genoemd. Dat hetzelve daardoor in waarde
gewonnen heeft , behoeft naauwelijks gezegd te worden.
In dewerken van SoEMMERING, HILDEBRANDT,
HE M P Et. en anderen ontbreekt eene zoodanige aanwijzing geheel en al; hoewel wij erkennen moeten, dat dit
gemis door vele andere gunílige eigenfclhappen vergoed
wordt. Door dezelfde naaáwkeurigheid echter , die bij
de genoemde Schrijvers wordt aangetroffen, onderfeheidt
zich ook het werk van den Hoogleeraar ,w E B E R op
eene zeer voordeelige wijze. Men leze b. v. de age.
meene en bijzondere befchrijving van het voorhoofds.
been , waaraan ruim vijftien bladzijden zijn toegewijd,
Dezelfde zorgvuldigheid zal men in de bewerking avant
den verderen inhoud dezer eerfee Aflevering opmerken.
Eindelijk belooft de Schrijver, om., aan het einde der
befchrijvende Ontleedkennis, ook over de leer der weef•
fels of zoogenaamde Algemeene Ontleedkunde te zullen
handelen.. Hoewel dit plan van den Schrijver eenigzins
van de gewone volgorde afwijkt, worden daarvoor echter toereikende, ook in den Profpectus vermelde, rede,
nen bijgebragt , omdat namelijk, vooreerst , bij het , begin van iedere hoofdafdeeling het algemeene en meest
wetenswaardige, bij wijze van inleiding, wordt voorgedragen, en ten tweede, dewijl het voor het werk zelf,
bij de rasfiche fchreden , waarmede tegenwoordig de Algemeene Ontleedkunde tot de grootfte volkomenheid komt,
niet anders dan wenfchel.ik en voordeelig zijn kan , dat
deze het laatfie verfchijnt, om zoo doende gelegenheid
te hebben , alle nieuwe ontdekkingen en eigene waarnemingen te kunnen mededeelen. Daardoor zal veel worden aangevuld, hetgeen thans in de inleidingen tot ie.
dere hoofdafdeeling ontbreken mogt. Zoo worden b. v. ,
bij de uiteenzetting der beenwording (0steogenie) en bij
de verklaring van het maakfel der beenderen , wel de
nieuwere opmerkingen van M U L L E R en andere beroemde
Phyfiologen medegedeeld , maar de genoemde onderwee
pen worden nog op geene volledige wijze behandeld ,
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zoodat zelfs de namen van AL B I N us en s e AR PA
volftrekt niet genoemd worden. Over deze en andere
bijzonderheden kan men echter eerst dáii oordeelen, wanneer het geheele werk , op die wijze als zich de Schrijver voorllelt , voltooid zal zijn.
Wij willen thans met een enkel woord over de vertaling zelve fpreken. De ongenoemde Vertaler (dit , buiten aller, twijfel , in een wezenlijk gebrek aan een goed
Ontleedkundig Handboek in onze taal voorzien heeft , en
dien wij daarom gaarne wenschten te kennen) heeft zich
tot dusverre lofwaardig van zijne taak gekweten, en
met de daad bewezen, daarvoor volkomen berekend te
zijn. Wij hebben nergens duistere plaatfen of Germanismen aangetrofFen. Mogen tijd en lust hem in flaat
stellen , fp*edig de overige Afleveringen te doen volgen!
Ook is het wenfchelijk , dat er verder voor dezelfde
t^aauwkeurigheid bij de correctie der proeven worde zorg

gedragen.
B jzo'nderheden uit de Schriften der Ouden. Gemeen
M HOOGVLIET, in leven-zamvorgejtldJ.
Ph. Th. M., Litt. Hum. Dr.., Rector der LatJnfche Scholen te . Delft. Te Delft, bij B. Bruins. In
$vo. 233 Bl. f2 - 50.
.

r 1^ íj ontvangen hier eenige luimige hoorlezingen over
verfchillende onderwerpen. Zoodanige titel ware juister
geweest, dan Bijzonderheden uit de Schriften der Ouden.
Xanthippe, of het Schoonmaken, bevat niets uit de
fchriften der Ouden , dan de namen van Socrates en
Xanthippe. Pythagoras , of de Slagt , is eene íbort
van droom , of gefprek voor en tegen het vleescheten.
De Danaiden , of het bodem boze Vat , geeft Bene iro;.
nifche verklaring van. dat vertelfel. De Baard is de gefchiedenis van dat fieraad, waarop wij mannetjes-men
zegt de Schrijver, allen zoo veel prijs ílellen.-fchen,
Dichtkunde volgens Horatius levert eene boertige om-
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kleeding van den brief aan de Pifones. De Plof voor
de Flodderkleederen is gekozen uit het versje van Cats :

Een flodderkleed , dat niet en past , en is niet anders
dan een last. Het orakel van Delphi maakt den lezer
met bijzonderheden dier beroemde Godfpraak bekend.

De Vrede geeft ons eenig denkbeeld van het blijfpel van
dien naam , door Aristophanes - gefchreven. De Hartstogten maken eene foort van redevoering uit over de
fpreuk: „ Niets te bewonderen , maakt den mensch
gelukkig." De Pligten zijn gefchreven volgens het bekende werk van Cicero. Wij zullen den aanhef van
deze voorlezing opgeven: „ Crispus Sallustius 'zegt
„ ergens , en wie zal het den wijsgeer en gefchiedfchrijver tegenfpreken , dat de menfchen, hun leven niet
;, moeten doorbrengen als konijnen , kabeljaavwen, baar„ zen of kalkoenen enz. maar als redelijke fchepfels.
„ Wij leven toch hier op aarde niet om 'maar de gaven
„ te genieten, en onzen inwendigen mensch te zalven;
„ wij zijn geene wandelende opílurpmachines , door de
„ natuur, als een weldadig tegenwigt , voortgebragt ,
opdat er niet al te veel koeijen en fchapen en zwijnen
„ zouden komen , of opdat en aardappels en kool en knol„ len niet al te veel zouden vermenigvuldigen."
De inleiding van het Rukje Xanthippe luidt aldus :
„ De f'andvastige man, zegt Horatius , laat zich niet
van zijn voornemen afbrengen , al was ook de ge„ heele vischmarkt, met " al de heldinnen van dezelve,
gereed, om hem onder het palingmes te kerven, en
„ wij fleemmen dit den man gaarne toe ; ook' wij Hol„ landers hebben meermalen getoond , dat wij zoo goed
„ durfden volhouden als de beste Romein. Maar die„ zelfde Romeinen hebben, even goed als wij, het be.
„ kende denkbeeld van Cicero weten te volgen, dat de
„ verflandige man voor de tijdsomilandigheden moet we„ ten s'il vous plait te fpelen. Men zal het met de
fpreuk van Cicero veiliger houden , dan met die van
Horatius , in een gedeelte des jaars , waarin onze
fchoone fekfe met die hevige koorts behebt is, welke
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men de Kathromania of fchoontnaak-razernij pleeg
„ te noemen. Geen zes Hor^tiusfen kunnen , niet hun„ ne fijnverfneden pen, de kracht der witkwast eener
ijverige fchoonmaakíter wedertaan , zoodat men met
regt mag zingen:
„ Vermeetle dichters, firijkt uw pen
„ En buigt u onder 't juk van Jen !"

Deze Jen, gelijk wij in eene aanteekening onder den
tekst zien , is eene beroemde werkíler der tlad B.... .
in Gelderland. — Onze lezers zullen uit deze twee proeven eenigzins het overige kunnen beoordeelen. Sommige
gedeelten zijn een weinig geestiger, fommige nog minder
geestig. Die behagen fcheppen in de werken van Fokke
en de Synecdoché's van Bouricius , zullen ook dit werkje
met eenig genoegen lezen.
Proeve van Bredaasch Taaleigen, of Lijst van eenige
in de Stad en den Lande van Breda gebruikelijke
en in fommige oorden van ons Vaderland min gewone
woorden en fpreekvijzen , verzameld en toegelicht door
Mr. J. H. HOE U F F T. IV/toeveringen. Te Breda ,
b ij F. P. Sterk. In gr. 8vo. Te zamen 728 Bl. f 6- 90.

E ene niet onbelangrijke bijdrage tot de Nederlandfche

Taalkunde wordt hier door den Heer HOE u F F T geleverd. Zediglijk noemt hij het (Voorb. bl. II) „Hechts
„ oenen Nomenclator, welke aan hen, die zich genoopt
mogten gevoelen , aan het verlangen eener Letterkun„ dige Maatfchappij in ons Vaderland , om eene verban,, deling over de verfchillende tongvallen in Nederland
„ in het licht te doen verfchijnen , te beantwoorden ,
„ van eenig , hoe gering dan ook, nut te (1. kan) zijn,
„ voor zoo verre den Brabandfchen tongval betreft."
Hij heeft echter, bij zeer vele van de op dien alphabe.
tifchen Nomenclator gebragte woorden en (preekwijzen ,
zoo vele etymologifche navorfchingen en zoo vele ophelBOEKBESCH. 1838. NO. 5.
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deringen uit Schrijvers , bij welke iets daartoe dienende
voorkomt , aangebragt , dat het niet alleen eene verzameling, maar ook te regt eene toelichting heeten mag. Bij
fommige van dezelve zou men nog wel eens wat meer
van dien aard verlangen; maar, bij des Verzamelaars
verre gevorderden leeftijd en ,, bijna volkomen gemis van
het edel zintuig des gezigts ," mag men met het gegevene
dubbel tevreden en hem daarvoor dankbaar zijn. Hij
stemt toe , dat vele niet uitfluitend I3redaasch zijn ; maar
op voorbeeld van w A S SE N B E R G H'S Idioticon Frificum heeft hij ze geplaatst. Onder verbetering komt het
Ref. voor, dat de zoodanige , als taaleigen van die preek,
hier toch eigenlijk niet behooren ; want dan zou men met
even goed regt ook andere , die elders , zoo wel als daar,
gebruikelijk zijn, kunnen opnemen, ten ware dat zij daa!
meer dan elders en bij voorkeur gebruikt werden : doclI
het is moeijelijk, die grenzen naauwkeurig af te bakenen,
en met alle Provincialismen van elke (treek volkomen bekend te zijn.
Van hetgene, dat Ref. bij opmerkzame doorbladering
(want eene gezette en achtereenvolgende lezing zal men
bij een werk van dezen aard niet van 'hem vergen) voorgekomen is , neemt hij de vrijheid het een of ander mede
te deelen , of liet fomtijds bij bijlagen , die de. Schrijver
tot zijn werk zou kunnen voegen , van eenig nut mogte zijn.
Bl. 13. „ Akefaetje, verkleinwoord van Akefa, zamengefteld uit 11ke, een woord, waarmede men de
„ kinderen wil affchrikken van iets , en uit fi, foei , in
„ het Wallisch fei, fai. Een leelijk akefaetje zegt men
„ hier van eene onaangename omflandigheid ," enz. Ref.
heeft , in Zuidholland en elders , dit akeletje of akevietje wel hooren gebruiken van iets goeds en aangenaams,
zelfs met bijvoeging van goed of mooi, of lekker. Zou
het misfchien zijnen oorfprong kunnen hebben uit aqua
vitae, den ouden kunstnaam voor brandewijn, zoo als
nog het Franfche eau de vie, en vandaar een ver/raperingetje, een verkvikkingje , maar dat dan ook , fpottend gezegd , of met een ongunflig epitheton , het tegen-
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overgeftelde kan beteekenen ? — BI. 26. Bij Bamis voor
St. Bavosmis (1 Oct.) zou kunnen gevoegd worden Bamis-wedr, voor onfluimig weder in het algemeen, gelijk
liet bijzonder omllreeks dien tijd kan zijn. — Aldaar kan
ook plaats vinden barrier of brier, op zijn Hollandsch
uitgefproken, het Franfche barrière, elders tolboom.
— Dat bidden en bedelen naauwe taalverwanten zijn ,
flemt Ref. gaarne toe ; maar zou de fpreekwijze , bl. 64 ,
„ het is beter langs de huizen te gaan bidden dan te fle„ len ," toch niet genomen zijn van de gewoonte fommiger bedelaars in de bedoelde Eireken , om werkelijk
aan de huizen , bijzonder der Roomfchen , een Vader
ons of dergelijke te gaan bidden? — Bund of bunt ,
(bl. 92) „ eene foort van lies of fpichtig gras , enz.
„ tot het vullen van bedden ;" men kan er bijvoegen ,
ook de dorre bladeren van mast- en fparreboomen , tot
hetzelfde einde ; gelijk men ook op zijne plaats melding
zou kunnen maken van mastappels, de zaadhuisjes der
genoemde boomen, die aldaar veel verkocht worden , om
tot aanmaken van het vuur te gebruiken. — B1. 192
kon men bijvoegen: gcfchapen, de vrucht , hetzij peulof boomvrucht , is ge%hapen , elders gezet. -- Bij de
gisfingen , die de Heer H 0E U F F T over den oorfprong
van gewikst in het midden brengt, moge misfchien ook
een plaatsje vinden, of het ook verwant kan zijn met
wik , d. i. wigs, vanwaar ook wikken en wegen , zoodat het eigenlijk zijn zou iemand, in wien getivigt is. —
Bl. 246 kon nlisfchien het woord hemmen ingevoegd
worden; althans van een paard, dat wijd flapt, heeft
Ref. in de Bredafche fireken wel eens hooren zeggen :
„ Het hemt zulke groote flappen." — De reden der
benaming lapboonen, van de Roomfche of groote boonen
gebruikt, in het verouderde labben of lappen, d. i. lik
daarin betrekking tot labacybroot , lekker wit-ken,of
te
brood, zoeken, (bl. 348 , 9) komt Ref. wat gedrongen voor: zou het ook zijn van den dikken lappi re,? en
wolligen dop ? vergelijk de benaming raojfclboontn, bl.
391, en die van wollen of bolle wantjes, (bl. 673) welke
P2
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laatile ook in Zuidholland aan de zeer jonge boontjes in
hun geheel gegeven wordt. — Lauweit , in lauweit
maken , af te leiden van l'aubade , ( bl. 353) komt Ref.
niet natuurlijk voor , noch in oorfprong noch in beteekenis , want het gelijkt doorgaans meer naar un charivari, dan naar une aubade : men zegt anders, meent
hij, ook elders nog meer lawaai maken: zou het ook
slechts een klank-nabootfend woord zijn , om een verward en wild gefchreeuw uit te drukken ? — Schutskooi wordt in de eerde beteekenis , bl. 237 gemeld , ook
wel fchuthok genoemd. — Slip vangen, voor afgezet
(teleurge/leld) worden, meent de Heer H 0E u r F T
van de flip van het kleed ontleend, ten zij men het
van flippen , ontglippen, ontglippen gezegd wille :"
het vangen fchijnt hier echter niet wel mede zamen te
hangen : zou het ook moeten zijn Jlib , d. i. fuik, modder in zijn net vangen , in plaats van visch ? — Op
bl. 543 zou ingevoegd kunnen worden fj'ouwen, gejf ouw,
in de beteekenis van het druk met iets hebben , gelijk
het zelfs van de drukte der nestmakende en zingende
vogels in het voorjaar , in de bewuste ftreken , gebruikt
wordt. — Bij toemaat , in Holland etgroen , nagras,
bl. 602 , zou men nog kunnen voegen , dat het aldaar
in de radde volkstaal tommet heet , zoo als ook mutfaard doorgaans musterd uitgefproken wordt. — Omtrent den oorfprong der aldaar zeer gewone fpreekwijze ,
het vaart hem , d. i. het is hem vreemd, het valt hem
af, laat de Schrijver zich bl. 630, 1 niet uit: zou het
ook verwant kunnen zijn met ver , aldaar ook wel eens
als var uitgefproken ; dus zoo veel als het is ver van
hem , het is hem ongewoon ? Hierop fehijnt ook T E N
I A TE te zien , daar hij , D. II, bl. 464 , op vaer
zegt : „ Tot het worteldeel met a , oul. ook met e —
„ VARÉN , taedere et defuetudine aJci , als weggaende
of ontvallende in vermaek of gewoonte." — Op bl.
668 behoort misfchien ook nog, als taaleigen dier ílreken,
vuil, in vuile locht, d. i. dik betrokkene, dampige
lucht, en vuil weder , voor wind en regen of fneeuw,,
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waarvoor men elders ruw of rouw , nog elders ook ruig
weder zegt. — Doch de Deer HOE UFFT en onze Lezers roepen ons misfchien al lang toe: Claudite jann
rivos etc. , en dus geen woord meer , dan de wensch ,
dat deze geëerde Veteraan onzer vaderlandfche Letterkunde nog meer uit zijnen letterfchat moge voortbrengen,
hetwelk den Taalminnaars gewis aangenaam zijn zal.

Spraakleer der Latijnfche Taal, door C. G. Z U M P T, Dr.
Vertaald uit het Hoogduitsch, met Aanmerkingen, door
K. E L I X , Dr. Ilde Deel. Te Amfierdam, bij S. de Grebber.
1836. In gr. 8vo. f2- 70.

W

ij hebben in der tijd ons oordeel over deze vertaalde Gramm.
matica verklaard, toen het eerde gedeelte in het licht gekomen was. Dit tweede gedeelte, van bi. 301 tot 664, loopt
over de Syntaxis. Het werk van z u M P T zelven is in zijne
waarde genoeg beproefd en gekend , vooral in Duitschland,
alwaar men federt vele jaren zoo veel voor de Latijnfche Grammatik verrigt heeft. Wij zouden ons daarom moeten bezig
houden met het beoordeelen van de aanmerkingen des Ver
Doch deze zijn zeer weinige, en loopen meestal over-talers.
het verfchil tusfchen het Hoog- en Nederduitfche taaleigen.
Met dat alles komt het ons voor, dat de Heer ELI x een
nuttig werk verrigt heqft, en wij wenfchen deze Grammatica
in handen van alle onderwijzers, welke juistheid en naauwkeurigheid op prijs fiellen. Een goede Index beveelt het
boek nog meer aan.

De Jlaatkundige Parten in Nederland, gefchetst in een hista.
risch overzigt van deszelfs binnenlandfche Staatsgefeldheid
van het einde der Grafelijke Regering tot op het jaar 1813.
Te Amflerdam , bij J. D. Sijbrandi. 1837. In gr. 8vo. YFI
en 376 BI. f3-80.

Is het den tijdgenoot moeijelijk, onbevooroordeeld en onvooringenomen de voorvallen , waarvan hij getuige en foms
deelgenoot was, wanneer partijgeest daarmede gemengd is, te
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fchilderen, ditzelfde geldt van de geheele Gefchiedenis onzer
Republiek, daar fchier elk, ook In gebeurtenisfen van vroegere dagen, partij trekt, en niet alleen of de Staats- of de
Prinsgezinde partij gewoon is in 't gelijk te Itellen, maar men
zelfs menfchen hartstogtelijk tegen de oude Hoekfc en en halfvergetene Kabeljaauw/cken, nog in onze dagen, partlj heeft
zien trekken. Thans echter , nu die partijen , daar er federt
den val der Republiek een ' menfchengefacht is verloopen,
waarde noch belang meer hebben, en geheel andere beginfelen, dan die der Staats -Stadhouderlijke Regering, ons befiur-en , geheel andere vragen zich in onze Staatkunde opdoen ,
dan over de niagt van Benen Stadhouder, van de Generaliteit
ten opzigte der Gewesten, of over het meer verkieslijke
eener verbindtenis met Engeland dan met Frankrijk, — thans
kan men een' volllrekt vrijen blik achterwaarts (laan, en,
zonder bitterheid noch vooringenomenheid, waartoe de oorzaken verre af zijn, de omwentelingen en veranderingen in de
oude Staatsgelleldheid, en den geest dier gefteldheid zelve,
onpartijdig befchouwen. Dit is het doel van dit boek; en
men moet zeggen, dat de Schrijver zich van zijne taak voortreffelijk gekweten heeft. In langen tijd — neen 1 nimmer hebben wij een gefchrift gezien, hetwelk, in eene zoo kleine uitgebreidheid, met zoo veel bezadigdheid, gematigdheid en onzijdigheid de partijen befchouwd , en niet een' zoo oordeelkundig en fcherp doorzigt die partijen voor de regtbank der
koele Rede gevonnisd heeft. De Schrijver heeft zich niet genoemd ; maar, wie hij ook zij, de bekendwording van zijnen
naam zou hem niet dan eer kunnen toebrengen.
Zoo wij op het hoofdpunt der onpartijdigheid aanmerking
mogten maken , — die omtrent petfonen voorbeeldig is , en
van WILLEM 1, OLDENBARNEVELDT, MAURITS,
FREDERIK HENDRIK, WILLEM lien III, DE WITT,
W IL LE M IV en V en de Patriotten van 1787 het lofwaardige liefst in het licht flelt, — zoo zouden wij zeggen, dat
onze Schrijver omtrent de zaken zich het meest afkeerig
toont van de jiedelijke Regeringen en van het Federalismus.
Hij toont reeds van den beginne , (want hij geeft meer, dan
hij belooft, en begint niet met het einde, maar met den aan
der Grafelijke Regering) dat hij gansch zoo veel waar -vang
niet fielt in de opkomst en eerfte voorregten der lieden.-de
Het leenflelfel noemt hij (bl, 26) eene groote weldaad van de
Voorzienigheid, waarin wij het geheel niet niet hem eens
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zijn. Men denke flechts aan de daarmede verknochte lijfei
Immers , waar geen leenflelfel was , zoo als in-genfchap!
Friesland, waren er veel meer vr ije lieden. De Schrijver
fpreekt reeds terflond (bl. 30) van de „ fledel ke en gewes„ telijke Aristocratie, waardoor elke flad en elk gewest in
„ zich zelf een' fouvereinen Staat fcheen te vormen, en het
„ geheele land in zoo vele partijfchappen werd verdeeld ,
als er afzonderlijke Regeringen waren;' Dit tafereel is wat
te zwart gekleurd: men denke flechts aan de Regering van
W I L L EM den Goeden , en de harmonie , die er toen beftond
tusfchen Vorst en Volk. Naderhand had men, helaas! wel
de Hoek/eke en Kabeljaauwfche partijfchappen; maar de leden dier partijen hielden het toch met elkander, zoodat er
niet zoo vele partijen als Regeringen waren. Maar deze afkeer van fledelijke Aristocratie loopt door het geheele boek
heen. Overal juicht men de pogingen toe van hen, die meer
eenheid in den Staat zochten te brengen, en beklaagt vooral
de nadeelen van het Federalismus. De Regering der Bourgondifche Vortten , die van K A R E L V, en zelfs (in zijne eerfte
j aren) van F IL I is II, en hunne pogingen , om meer een
te brengen , worden zeer goedgekeurd,-heidntBflur
en daarbij de Aristocratie, maar vooral de Adel, geenszins
gefpaard, zonder dat men daarom het groote doel des opflands in het minst afkeurt. Onze Schrijver zoekt met een'
wijsgeerigen blik de redenen op, waarom die gebreken in de
Regeringsform , door hem zoo groot geacht, nogtans zoo
algemeen en zoo lang ons Plaatsgebouw hebben ontfierd. IIij
vindt die in het volkskarakter, — in werkzaamheid, bepaal.
delijk voor zichzelven, de zijnen en zijne naaste betrekkingen. Dit teelde zekeren gildegeest of Esprit de Corps, die
den Hollander dikwijls, daar zijn blik alleen het bijzondere
met liefde omvatte , het algemeene deed voorbijzien. Men
dacht flechts aan de Stad, hoogflens aan de Provincie, die
men bewoonde , zelden aan den gebeden verbondenen Staat.
Dit werd gevoed door de onzen landaard bijzonder eigene
'iuisfelijkheid, die familiezucht of Nepotismus teelde, waar
Familieregering werd in de hand gewerkt.-dorefiljk
(Nogtans wordt het groote onderfcheid tusfchen deze A'ederlandfchc en de Fenetiaanfche Aristocratie aangetoond.) Doch
't geen ons karakter dus nadeeligs vcortbregt , werd door deszelfs bedaardheid en bezadigdheid weder vergoed, die den
moord der i) E W I TT EN als eeue voifirekte :?,wmalie in onze
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Gefchiedenis voorftelt, en anders van bloedvergieten afkeerig
was ; maar aan den anderen kant „heeft die zelfde karakter
ook dikwerf traagheid en onverfchilligheid voortge--„trek
„ bragt." De vrijheid befchouwde men niet theoretisch, maar

praktisch.
Wanneer dit alles nu waar is , wanneer men de Regeringsform der hereenigde Nederlanden, zoo als zij langen tijd, ja
doorgaans was , (want ook onder de Stadhouders bleven 4ristocratin en Federalismrs, gelijk onze Schrijver zeer goed
heeft aangetoond, in fland) als een uitvloeifel van het volks
ja van werkzaamheid, huisfelijkheid, en gedeeltelijk-karte,
van bezadigdheid, moet aanmerken, zou dan die Regeringsform wel zoo geheel Hecht zijn geweest? Het is waar, het
Federalismus, de kleingeestige familiezucht en de Regering
der Patriciërs hebben zeer veel goeds belet, het raderwerk
der Regering ontelbare malen belemmerd en bijkans doen ftilftaan, vele kleine onbillijkheden gepleegd, en eene onregcvaardige meerderheid van eenige geflachten in fland gehouden ; maar, hebben zij ook geen goed geflicht ? hebben zij niet
de onafhankelijkheid des burgers van willekeur en regtbanken
buiten zijne woonplaats gehandhaafd ? waren zij niet de groote
befchermulers van handel en zeevaart ? zonde onder haar het
fch inbaar belang van den landbouw, in weerwil der krachtiglie
vertoogen , den vrijen handel hebben kunnen aan banden leggen? Het Federalismus was traag. Goed! maar men bleef,
waar 's lands dierbaarfà.e belangen eene afdoening met eene
buitenlandfche Mogendheid eischten, toch geene zeven jaren
onbewegelijk in denzelfden toestand. Waren er, bij het Nepotismus der oude Aristocraten, meer ambtenaren dan thans ?
De ambtshonger bepaalde zich toen tot de regerende geflachten ; thans heeft zij de geheele Natie befinet : het woord ver
klinkt velen zonderling in de ooren. De Pro--getnbur
vinciën bragten traag hunne quota's op. Goed! maar zij
overlaadden het land dan ook jaarlijks niet met millioenen
fchulden, bij tienen, bij twintigen, foms bij vijftigen.....
Doch genoeg! Wij fchrijven geene verdediging van het Provincialismus noch der dristocratie; wij wilden flechts aan
dat onze Schrijver ons voorkomt, in dit ééne punt,-tone,
wat te zeer naar éénen kant over te hellen.
Men denke echter niet, dat de verlichte en kundige Schrijver de Centralifatie , b. v. der mannen van den 22 Januarij
1798, of der Franfche Regering, of zelfs van Koning Lo.
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WIJ E's beduur , goedkeuren zou. Verre vandaar! hij verklaart zich lellig daartegen; (zie bl. 326-329; hij woemt
daar de eerstgenoemde Volksdwingelandij het F.ollandfclie
fchrikbewind. Van Koning L o D E w IJ R (prekende, noemt hij
de Centralifatie verderfelijk en rampzalig , en bij N A P 0 LEO N's befluur wordt gezegd, „ dat de Centralifatie tot niets
„ anders leidt, dan tot beperking der provinciale magt ten
voordeele van klerken en commifen ;" zie bi. 356 , 360
en 363.) Maar, wat wil de Schrijver dan? Eenheid en
kracht van bewind, onder welke vormen dan ook, hetzij
onder die van Stadhouder, Raadpenfionaris of Koning. Daarom prijst hij ook zoo zeer het vroegere beduur van o L D E NB A RN E V E L D T en diens mannelijken tegenhand tegen L ElCE STER en deszelfs aanhangers. „ Hij was (zie bI. 109)
„ voor eenheid in de Regering, getemperd door vrijheden in
„ de Provinciale en Stedelijke Regeringen; hij neigde tot het
„ eenhoofdige gezag over, doch de overheerfching van pi..
LIPS waarfchuwde hem voor deszelfs ontaarding in dwin.
„ gelandij ; hij was niet blind voor de aanmatigingen der
„ Aristocratie, maar tevens overtuigd, dat ambtenaren uit
„ de gegoede en aanzienlijke klasfe der Maatfchappij flechts
„ den vereischten waarborg van kunde en onafhankelijkheid
„ konden opleveren." Hij toont aan , dat 0 L DEN BAR NE MELDT in 1591, 1593 en 1597 telkens het gezag van MA uR I T S vermeerderde. Nogtans wordt de Advocaat gedurig
als eigenzinnig gekenmerkt. Het karakter van eigenzin is betrekkelijk. Was ni A U R I T s dat ook niet van zijne zijde?
Wij vinden hier niet opgemerkt, (hetgeen van zeer veel belang is) dat B A RN EVE L D T met de Staten van lb/land
omtrent de Synode had toegegeven, toen nl A U R 1 T s hem in
hechtenis deed nemen en den Grijsaard ter dood brengen. Er
was dus geen Godsdienstoorlog (bi. 136) meer te vreezen.
Dus had ook de partij van D E w ITT reeds gezwicht; de
Prins was zelfs door den Raadpenfionaris reeds als Stadhouder geluk gewenscht , toen helfche boosheid dat weeffel van
laster tegen de Broeders opzette, 't welk hun het leven
kostte; een blijk, dat men het in beide gevallen niet enkel
op de zaak, maar op de perfonen gemunt had.
Jo A N D E WITT bekomt van onzen Schrijver groote lof
Hij wist eenheid te fcheppen, en 's lands Regering,-fpraken.
door zijne zielskracht, op zijn' duim te doen draaijeu. Merkwaardig is daaromtrent het gezegde op bi. 14: „Deheersch-
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„ zucht van eenen DE W ITT en de krachtige, foms geweld„ dadige wil van eenen w I L LE M III waren voordeeliger
„ voor het Vaderland , dan de kieschheid van eenen s L I av,^ G E L A N D T en de gemoedelijkheid van eenen w I L L E M V.
„ Ons Vaderland bloeide, zoo dikwijls een groot man de
gebrekkige llaatsmachine door zijnen geest bezielde." Nogtans kan onze Schrijver het w I L LE M III niet vergeven, dat
hij de kundige flaatslieden der eerfle fladhouderlooze Regering door de Regeringsverandering van 1672 van het befluur
verwijderde. „ Geene regeringsverandering heeft immer zoo
„ vele nadeelen opgeleverd, als die onder w I L LE M I11. Per„ fonen uit den deftigen burgerfland werden niet in de Re„ gering opgenomen. Onder Al A U RI T S was zij veel minder
algemeen geweest," (bl. 196.) En toch werden onder at A UR IT $ reeds „ fchoenmakers te Hoorn en te Leyden tot Ra„ den aangeteeld ," (bl. 140.) Nadat dus, op den eisch an
het volk, door deszelfs lieveling, den Stadhouder, de 4,istocraten van den zetel waren verwijderd, Ploeg de Regering,
onder de onkundige nieuwe Regenten, tot volflagene Oligarchie over, (bI. 197.) Is dit niet een bewijs, dat het be11uur der aanzienlijke geflachten heilzamer voor het Vader
dan dat dezer parvenus, eerst afhangelingen van-landws,
den Stadhouder, doch die hem daarna (even als hunne voor
een gelijkfoortig geval aan M A U R I T s) den voet-ganersi
dwars genoeg wisten te zetten? Van de gedurige oorlog zuchtige houding van w I L L EM III tegen Frankrijk wordt
(bl. 200) gezegd, dat hij de belangen der Republiek daaraan
opofferde. Over het roemrijke, maar kostbare tijdvak des
Spaanfchen Succesfiedorlogs, wordt luchtig heengetlapt, doch
langer vertoefd bij het ílaauwe, van kracht en ziel beroofde,
tweede fladhouderlooze tijdperk. De hoogte, waartoe de
zaken nu gedreven werden ; de verlamming van alle fpringveren des bewinds, terwijl niemand de algemeene, maar elk

zijne eigene belangen of die der zijnen behartigde; het monopolie van alle ambten door de Regenten ; de bekrompenheid

omtrent alles, wat tot algemeen welzijn firekte; de trotschheid tegen geringe burgers (de Schrijver had er kunnen bij
tegen groote Geleerden , zoo als de 4ipflerdamfche-voegn
Regenten ten aanzien van TIBERIUS HEMSTERHU(S)
gingen alle palen te buiten. WV 1 L L E M 1V , te vroeg overleden, de Prinfes Gouvernante, voortrejelsjke ec.'itgenoote
van ce' voortrcfelijken gemaal, (bI. 243) worden naar ver.
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dieníie geprezen ; maar de beruchte L O D E w IJ Ic, Hertog van
Brunswijk , de vervolger van v A N H A R EN en de held van
S C H L Ö Z E K, /lim , vleijend en gierig, meer nog dan inhalig,
genoemd; aan wi L LE M V worden, bij vele goede eigen
ontzegd de kunst om met nnenfchen om te gaan en-fehapn,
vertrouwen op zichzelv'; eigenfchappen , onontbeerlijk bij eenen
Vorst, (bl. 250). Bij uiterlijken bloei knaagde de worm der
zorgeloosheid en flaauwhartigheid aan de levensbeginfelen
van den Staat; en vandaar, dat men door den vernielenden
Engelfchen oorlog als 't ware uit de wolken viel, en op ééns
zag, dat men weerloos was. Met voorbeeldige onzijdigheid
worden de twee volgende hoofdpartijen gefchilderd, maar toc•
onze verwondering niet gefproken van het boekje : Aan het
Yolk van Nederland, het Programma der hevigfte Patriotten,
't welk reeds in 1781 de buitenfporigfte beginfelen van Volks
(acht jaren vóór de Franfche Omwenteling)-fouverint
predikte, de Franfchen in alles goedkeurde, en den Stadhouder op het hevigst aanviel; een boekje, op de ontdekking
van welks Schrijver de Staten eene belooning van veertien
gulden fielden, doch te vergeefs. (Hoogstwaarfchijn--duizen
lijk was de Doopsgezinde Predikant v A N D ER K EM P, te
Leyden, de Schrijver). C A P ELLEN TOT DE P O L L wordt
met LA F A Y E T T E vergeleken. (De merkwaardige omkeering der eerst Staats- , daarna , bij de meer democratifche
wending van zaken, ijverig Prinsgezinde Staten van Utrecht
en Friesland, wordt niet vermeld. REND OR P, te dmJlerdam, was in hetzelfde geval). Na de Omwenteling van
1787 wordt hooge lof aan het bewind van v A N D E S P I EG EL toegekend; en het is een treffend bewijs der onzijdigheid van onzen Schrijver, dat hij WILLEM I en OLDEN.
BARNEVELDT ZOO wel, als JOAN DE WITT, VAN DE
SPIEGEL en SCHIMMELPENNINCK, zeer verheft, en
de tijden dier drie Raadpenfionarisfen, zoo van het flagtoffer
der opgeruide volkswoede, als van de zegevierende Revolutionairen en van het verraad des Franfchen Keizers , als gelukkig of veelbelovend voorfielt. Min gun(Iig fchijnt onze
Schrijver omtrent de Echtgenoote van w I L LE M V te denken (*) , wier later gedrag haar echter met alle partijen ver
heeft.
-zoend
(*) Hij vindt zelfs hare arrestatie noodzakelijk, wegens
onlusten, die hare tegenwoordigheid in Holland zou hebben
verwekt, W. 280.
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Kort, maar belangrijk, is onze Schrijver omtrent de veel.
foortige partijen gedurende de Omwenteling, van 1795-1806,
waarbij echter, tot onze verwondering, geheel niet van den
oorlog met Engeland wordt gefproken , die toch zulk een'
belangrijken invloed had op den loop van zaken, en waarvan
het einde de ilaatsverandering in September 1801 hielp bevestigen. Zeer ongunflig komt er het Staatsbewind van 1801,
wegens gebrek aan veerkracht, af. Hoe de ongenoemde over
SCHIMMELPENNINCK ( t ), Koning LODEWIJK en NAP 0 LE ON, ten minfle als Regenten, denkt , hebben wij reeds
gezien. Laatstgenoemde wordt, in weerwil der hedendaagfche vergoding, dwingeland, man des gewelds, geweldenaar
genoemd. De tegenwoordige Regering te beoordeelen, lag
niet in zijn plan. Met 1813 hielden immers ook alle partijen
op. Zonderling is het, dat niet met een enkel woord gefproken is van de merkwaardige, doch mislukte poging der gewezene Staten van Utrecht, in November 1813, om de oude
Regeringsform te herflellen.
De Schrijver is blijkbaar een man van letteren, die rijpelijk over zijn onderwerp nagedacht heeft. Bij zoo veel kunde
bevreemden ons de vele fouten, (drukfouten en andere) die
dit boek ontfieren. Van eerstgenoemde zijn achter het werk
Benige, maar op verre na niet alle, opgeteekend. Wij kunnen daaronder onmogelijk rangfchikken de gedurige, zeer dik
voorkomende, herhaling van het woord olicharchisch,-werf
in plaats van oligarchisch (regering van weinigen , meest in
den zin van familieregering.) Op bl. 163 ftaat de groote Ver
als in 1561, in plaats van 1651, plaats gehad heb--gaderin,
bende. O LDENBARNEVELDT ZOU (bi. 123) in 1598 reeds
den vrede hebben aangeraden, zeer tot fpijt van MA U R ITS;
en men weet toch , dat de genoemde Staatsman juist in dat
jaar naar Frankrijk ging , (met den jongen D E G R 0 O T) om
H END R I K IV den vrede af te raden. Op bl. 126 wordt
het begin der handeling over het Befland vier jaren later (1602)
gefield. Men weet, dat er nog vijf jaren later, in 1607
eerst ernflig begonnen werd over den vrede te handelen, hetwelk later tot het Befland leidde. Doch reeds genoeg!
Kleine drukfouten na te gaan , lust ons niet; en wij eindigen
(*) S cu t MME Li' E N Ni N C K'S oogziekte werd door eenen
Geneesheer, dien here N A P 0 L 9 ON zond, tot volflagene
blindheid , hi. 349.
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ons verflag, met dit voortreffelijke boek der behartiginge van
alle liefhebbers des Vaderlands aan te bevelen.

Togt door de Prairiën van Noord - Amerika. Naar het Engelsc.!i van WASHINGTON IRVING. Te Amflerdam, bij
H. Frijlink. 1837. In gr. 8vo. 260 BI. f 2-60.
Abbotsford en de Abdij van NewJlead ; of een Bezoek op de
Landgoederen van Sir W ALTER S CO T T en Lord BY RON, door WASHINGTON IRVING. Uit het Engelsclr.
Te Haarlem, hij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1837. In gr.
8vo. 224 Bl. f 2-40.
Het eerfie dezer werkjes van den beroemden Amerikaan
befchrijft levendig en onderhoudend eenen togt door de Buffelprairiën, ten westen van de PZereenigde Staten. Het tweede verhaalt des Schrijvers verblijf gedurende eenige dagen bij
WA L T E R 5 C OTT, waaruit men dien grooten Romanfchrijver en Dichter in zijn huifelijk leven kennen en beminnen
leert. Het bezoek op Newllead wekt minder belang door de
toenmalige afwezigheid van den eigenaar. Daartoe moge ook
bij Ree, bijgedragen hebben, dat hij nimmer zooveel opgehad
heeft met de woeste en niet zelden ongodsdienftige fchriften
des Dichters van Chílde Harold, als met de natuurlijke en
altijd belangwekkende werken van the Author of Waverley.
Zonder in détails te komen, kunnen wij van de onderha
werkjes weinig meer zeggen, en voeren daarom uit ie.-vige
der een flaaltje aan:
„ Men zag (na het omhouwen van eenen boom, vol ho„ nigraten) de gretige bijenjagers , elk met een duchtig brok
in de knuisten, langs welke het vet afdroop; de flukken
„ verdwenen even, fuel, als eene wafel in de handen van een'
fchooljongen. Maar het waren de jagers niet alleen, die
„ hun voordeel trokken uit den ondergang dier nijvere,repu..
bliek. De bijen uit naburige korven fchenen, op het voet„ (poor der menfchen, zich met den ondergang hunner buren
te willen verrijken ; want plotfeling kwamen zij , even als
„ firandvonders op het wrak van een fchip, pijifnel op de
„ gebrokene honigraten aanzetten, drongen de cellen binnen,
„ fmulden om het zeerst aan den afval, en pakten zich ver
volgens welbeladen weêr naar huis. Wat de arme eige--„
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naars van den gevonden fchat betreft, deze fchenen geen'
„ lust meer te hebben, om iets te doen, zelfs niet, om den
„ nektar te proeven, die rondom hen vloeide; maar geheel
„ verflagen, kropen ze heen e n weér, gelijk ik eens een' ar„ men fgkkelaar, met de hand in zijn' broekzak, onder een
treurig gefluit, op den bouwval van zijn afgebrand huis
„ heb zien flaan." (1. bl. 54).
„ Hij (zekere CAMPBELL) ging geregeld, zoodra het
„ fchapenfcheren voorbij was, op reis naar Edinburg, om
zijne zaak te vervolgen. Onderweg, in de herbergen, be„ taalde hij dubbel, zoo voor vertering, als nachtverblijf,
„ en verzocht den waard, zulks in gedachten te houden tot
zijne wederkomst, opdat hij, langs denzelfden weg terug_
„ keerende, alles vrij mogt hebben: want hij wist, zeide
„ hij, dat bij al zijn geld bij de Advocaten te Edinburg zou.
„ de befteden, en achtte het daarom best, zich zijne tehuis,, reis te verzekeren. Het gebeurde eens, dat hij, bij zijnen
„ Advocaat komende, vernam, dat deze niet te huis was,
maar wel zijne vrouw. „ Het is volmaakt hetzelfde,"
„ antwoordde de kleine CAMPBELL. Vervolgens in de
fpreekkamer gelaten zijnde, rolde hij zijne kaart ('s mans
„ zaak betrof de grensfcheiding zijner bezittingen) uit, droeg
zijne zaak voor in alle hare omilandigheden , en, zijn be„ toog geheel voldongen hebbende, betaalde hij als naar ge_
„ woonte. De dame meende zulks te moeten weigeren , doch
hij drong er op aan, dat zij de betaling zonde aannemen,
„ zeggende: „ Ik heb geen minder genoegen gehad, met
alles aan u te verhalen, dan ik gehad zonde hebben,
„ „ wanneer uw man mij had aangehoord, en ik geloof ook
„ „ evenveel voordeel." " (2. bl. 44.)

Proeve eener theorctifche en practifche IlMenschkunde. Door n.
T I M M E a, Predikant. hide Deel. Te Groningen , bij W.
Zuidema. In gr. 8vo. 350 BI. f 2 - i5.
De Derw. T 1 MM ER, in de laatfle Afdeelingen des vorigen
Deels gehandeld hebbende over 's menfchen kenvermogen,
vangt het voor ons liggend laatfie gedeelte zijns werks aan
met te fpreken over het menfchelijk gevoelvermn ogen, in de
elfde; over de driften, benevens eenige karakters uit dezelve
afgeleid, in de twaalfde Afdeeling; vervolgens over het men-
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fchelijk begeervermogen , in de dertiende; over de karakters ,
die uit de hartstogten en begeerten voornamelijk ontjiaan , in
de veertiende; over den mensèh in zin' ontwikkelden leeftijd,
in de vijftiende; over het afnemend t ijdvak des menfchel jken
levens, in de zestiende; over de volmaakbaarheid van den
mensch, in de zeventiende, en eindelijk over het karakter des
geflachts , in de achttiende Afdeeling.
Na de breedvoerige verflagen , die wij vroeger van het
eerfte (*) en tweede (t) Deel gegeven hebben, mogen wij ,
hoe gaarne ook dit Deel op dezelfde wijze behandelende,
Hechts weinige ruimte meer voor dit werk innemen. Wat wij
dan hier zouden moeten herhalen, met betrekking tot eenige
onbepaalde en onnaauwkeurige uitdrukkingen, allerminst in
een boek van wijsgeerigen inhoud te verontfchuldigen, gaan
wij met ítilzwijgen voorbij. Evenzeer de vermelding van datgene, waarin wij van den geachten Schrijver moeten ver
taalfouten, ook hier niet overal vermeden, enz.(§)-fchilen;
Alleen mogen wij eene aanmerking op de orde niet terug
Hetgeen TIMMER Afd. IV—XIV zegt, betreft in--houden.
zonderheid den mensch in zijnen ontwikkelden leeftijd. Voe.
gelijker ware het dus geweest, dat hij de algemeene aanmerkingen over dit onderwerp , die nu de vijftiende Afdeeling
uitmaken, aan die allen hadde laten voorafgaan; terwijl dan
de zestiende en zeventiende het werk hadden kunnen beíluiten c want de laatfle Afdeeling (laat blijkbaar geheel niet op
hare plaats. Thans , het geheel overziende, hellen wij over,
om de volgende verdeeling als verkieslijker op te geven. Ifle
Deel. dlgemeene natuur- en zielkundige befchouwing van den
mensch. A. Algemeene befchouwingen; Afd. I, IV—VII, II.
B. Ondesfcheid der leeftijden; Afd. III, XV, XVI. C. Ondeyfcheid der gefachten; Afd. XVIII. D. Volwaakbaarheid
van den mensch; Afd. XVII. IIde Deel. Nadere befchousving van 's menfchen zielsvermogens. Inleiding; Afd. VIII.
A. Het kenvermogen; Afd. IX, X. B. liet gevoelvermogen;
Afd. XI , XI I. C. Het begeervermogen ; Afd. XIII , XIV.
Aan het hot des werks hadden wij liever eenen naauwkeurigen Bladwijzer der voornaamJle zaken gehad, dan de Toe-

(*) 1833, bladz. 52k. (t) 1837, bi. 382, !i30.
() Dit ééne 4echts : bl. 313 wordt de fpreuk : nitimur
in vetitum, eet, aan E N v I u s toegefchreven. Men vindt
haar bij oVIDIvs, dm. III. 4. 17.
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gift: Zoo er een volkskarakter beflaat, dan is de groote
vraag : waarin hetzelve gelegen is , en hoe hetzelve het cone
volk van Europa van het andere onderfcheidt ? welk onderwerp op 12 bladzijden wel niet anders dan zeer oppervlakkig
kon behandeld worden. Men leze liever o C K ER SE'S helaas ! niet voltooide Karakterkunde. De Vruchten en Re/uitaten van dezen wijsgeerigen Schrijver hadden aan TI M ME R
veel dienst kunnen bewijzen. Maar wij moeten eindigen , en
doen dat met den Eerw. Schrijver geluk met zijne over het
geheel goed voibragte taak , en zijn werk vele lezers wel
te wenfchen.
-mendto

Iets over de Spoorwegen en de Stoomwagens op gewone wegen,
tot alle deskundigen en fpeculanten gerigt. Door A. G 0 RD 0 N. Met eene Plaat. Te 's Gravenhage , bij K. Fuhri.
1837. In gr. 8vo. 58 BI. f :-75.
De ítrekking van dit Iets is , om het aanleggen van Spoorwegen voor ons Vaderland te ontraden, en het invoeren van
Stoomwagens op gewone wegen aan te prijzen. Dat in Engeland floomrijtuigen op gewone wegen door velen, zoo als
GURNEY, H A N C 0 C K enz., gebezigd zijn, bewijst de uit
zaak, en in de kosten zou oneindig veel be--voerbahid
fpaard worden. Intusfchen had de Schrijver zijn werkje nuttiger gemaakt , wanneer hij de bedenkingen, die zich tegen
deze rijtuigen opdoen, ontleend van gevaar voor andere rijtuigen , bepaaldelijk in ons waterrijk Vaderland , waar vele
ílraatwegen langs kanalen loopen , uiteengezet en opgelost
had. Hiervan vindt men niets, maar wel veel omflag en om
(gelijk de Schrij--haloverdgfcinstomwerld,
ver het bl. 35 uitdrukt) hetwelk hier, i n een' niet altijd
duidelijken ftijl en zonder litcidus ordo, wordt opgedischt.
Men oordeele over dien fijl b, v. uit deze proeve : „ Al„ hoewel dit werkje zich geenszins aanmatigt deskundigen
inlichtingen te kunnen aanbieden , in alles wat het tech„ nifche der zaak zelve aangaat, zoo hopen wij, dat het
„ oogpunt, waaruit wij de zaak befchouwen, hunne oplet„ tendheid misfchien op eenige bijzonderheden vestigen zal,
en door den zamenhang, welken wij dezelve geven, daar,, aan eene waarde zal toekennen , die anders , als onbelangrijk, onopgemerkt kunde blijven , maar zoodanig tot hunne
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aandacht hier teruggebragt, door hunne verdere navor„ fehingen voor het publiek van veel belang kan worden."
(BI. 4, 5.) Misfchien behooren zulke perioden tot de taal
der ftoomwereld , en zijn zij voor ingewijden bevattelijk en
helder. %lier en daar komen, daarentegen, duidelijke en treffende denkbeelden voor, welke, als lichtende punten in het betoog, onze aandacht tot zich trokken. Zoodanig is b. v. de
aanmerking aan het flot van het boekje : „ Engeland, op
„ eene kaart van Europa gezien , heeft iets van dat (het)
fmalle en lange van eenen fpoorweg. Met Bene linie van
Glasgow en Liverpool naar Londen, over Birmingham, zijn
„ deszelfs behoeften in dat opzigt vervuld , en reeds is het
„ daarmede voorzien. In Engeland is dus het belang des
„ volks naar (aan) floomwagens op gewone wegen niet meer
zoo groot. Maar het vaste land van Europa? Dit heeft
„ eene andere gedaante en andere behoeften, dan het ver
binden van een paar Reden ; eenige lijnen fpoorwegen zijn-„
;, niet genoeg om daarin te voorzien. Daarenboven Neder„ land is uiteinde, zoo als met veel oordeel gezegd is, en
„ floomwagens op gewone wegen zijn daarom ook hier eene
„ grootere behoefte dan fpoorwegen."

De droogmaking der Ilaarlesnmer-Meer,, mits met de noodige
voorzorgen in het werk gefield , voor de gezondheid der naburige bewoners en arbeiders niet fchadel jk. Door G. j.
P 0 0 L, Medic. Chir. en Stads Doctor te dmflerdam , enz.
Te Amfterdam , bij C. G. Sulpke. 1838. In gr. 8vo. 118
Bi. fl-20.

D e droogmaking der Haarlemmermeer , federt

L EE Gil w Azoo dikwerf ontworpen en beftreden , fchijnt dan nu ,
omftreeks twee eeuwen later, tot Rand te zullen komen.
Hierbij is echter ook bij velen de vrees ontftaan, dat deze onderneming tot heerfchende ziekten in de omliggende
plaatfen zou kunnen aanleiding geven. De Ileer P 00 L
noemt dit gevoelen een dwaalbegrip , en heeft het voor ons
liggend werkje opgeílcid, om hetzelve te bellrijden. Hij heeft
daartoe uit onderscheidene Schrijvers zijne bewijsgronden bij
vooral veelvuldig gebruik gemaakt van de-engzocht,
Prijsverhandeling van L. r i e r, ER (over de Ziekten , die een
Q
POF,i.P,ESCii, 1833. NO. :5.
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gevolg zin van de Droogmakerijen), welke in het IXde Dee:
der Verhandelingen van het Bataafsch Genootfchap der proef
ondervindelijke l;
v shegeerte te Rotterdam te vinden is. Uit
die Verhandeling is ook hetgeen de Fleer r 0 0 L, in zijn derde Hoofdfluk , aangaande de voorbehoedmiddelen, ter bewaring der gezondheid bij de droogmaking te nemen, heeft opgeteekend , voor een groot gedeelte ontleend. De Schrijver
beweert, dat men bij de droogmaking der Haarlemmermeer
minder vrees voor fchadelijke uitdampingen behoeft te hebben,
dan bij droogmakerijen op veengronden, dewijl de bodem der
Meer meest uit klei beflaat. hij gaat echter in zijn gevoelen
veelligt wat te ver, wanneer hij meent, dat de ziekten, die
tijdens de Bleiswijkfche droogmakerij heerschten , en tot de
Prijsverhandeling van den Geneesheer B I c K r. R aanleiding gaven, voornamelijk oorzaak waren, waarom men deze vrees
heeft opgevat. Dat hij althans uit het ftilzwijgen van geneeskundige Schrijvers van vroegeren tijd op dit punt te veel
afleidt, zou uit eene vergelijking der Prijsverhandeling van
den Goudfchen Geneesheer B U C I3 N ER kunnen blijken , die
de redenen van dit flilzwijgen voldoende heeft opgelost , en
wiens bewering: „ dat telkens op uitgefirekte droogmakerijen , zoo wel in vroegere als in latere tijden , epidemifche
ziekten gevolgd zijn, en dat het meer dan waarfchijnlijk is,
dat er tusfchen dezelve een oorzakelijk verband bedaan heb !e," (Verhandeling over den invloed der Noord -Hollandfche
Droogmakerijen na 1608 op de gezondheid der ingezetenen ,
uitgegeven door het Provinciaal UtrechtschGenootfchap, 1826,
hl. 140) wel eene nadere toetfing en behartiging verdiend
i-ad. liet is onloochenbaar, dat de heerfchende ziekten , gelijk Dr. B IC K ER heeft aangetoond , hoofdzakelijk liet gevolg van warme zomers zijn, en dat zij als verzwaarde na,
jaarskoortfen moeten befchouwd worden ; maar daaruit volgt
niet, dat de in ons geheele vaderland alsdan heerfchende epidemifche ziekten niet nog erger heerfchen zullen in de omflreken eener uitgebreide droogmakerij , dan op andere plaat fen. Veeleer laat zich het tegendeel met allen grond en ook
bij alle noodige voorzorgen verwachten. Wij zeggen dit niet
om angflige vrees op te wekken, wier beftrijding het loffelijk
doel van het gefchrift van Dr. v o o L was ; maar , door al te
veel te willen bewijzen, verzwakt men zijn bewijs in de
oogen van den onbevooroordeelden lezer. Wenfchen wij ,
zoo het groote werk tot fland kome, dat de luchtsgefteldheid
-
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bij de toekomftige droogmaking der Haarlemmermeer gunflig
zij, en dat men een gepast gebruik make van de nuttige geneeskundige wenken , aangaande de bewaring der gezondheid
van arbeiders en naburige bewoners, welke de vlijtige Schrijver in dit werkje verzameld heeft!

La Esnaeralda. Een herhaal. (V I C T o R II U G o Wage.
fchetst.) Door A. VA N DER HOOP, j R. Te Dordrecht,
bij J. van Houtrijve, Jr. 1837. In gr. 8vo. I;VIII en 304
BI. f3 -:

Is het dan niet genoeg, dat de ware leeslust federt lang
oververzadigd wordt van romans, verhalen, vertellingen, romantifche of historisch -romatntifehe tafereelen, op waarheid
(of waarfchijnlijkheid of onwaarfchijnlijkheid) gegrond? Is
het niet genoeg , dat nogtans een groot gedeelte der lezende
wereld dezen kost, het zij rijp of groen, bekookt of onbekookt, met flaauw -zoete of met piquante faufen toebereid, en
in allerlei fchotels opgedischt, maar al te gretig verflindt, en
hierdoor te dikwerf fmaak en maag beide bederft? Is het
niet genoeg, dat er overvloedige gelegenheid is , om Franfche, Duitfche, Engelfche voortbrengfels van dien aard in
het oorfpronkelijke te lezen, en de vertaalwoede tevens op
elk zoodanig nieuw verfchijnfel jagt maakt, en zich haast,
om hetzelve, hoe dan ook, door middel der vaderlandfc'he
taal, tot aller kennis te brengen ? Is dit alles niet genoeg,
en moet dan nog een Nederlander het werk eens Franschmans , van zoo excentrieke verbeelding en fmaak, als een
VI CT o R II U G O is , gaan nafchetfen en nafchilderen ? „ Heb
ik dan razen den gebrek, dat gij dezen tot mij. gebragt hebt,
„ om voor mij te razen? Zal deze in nagin huis komen 2" (*)
— Tot deze uitboeze,Ining van zijn gevoel en oordeel vindt
Rec. zich gedrongen , nadat hij , offchoon met moeite , de
lezing van de verdichte historie, die in bovenftaand boek ver-.
vat is , ten einde gebragt heeft. Hij wil hiermede de vergel ij king, uit het laatst aangehaalde gezegde te ontteenen, niet
zoo verre getrokken hebben, alsof deze Schilder alles zoo gek
gefchetst hadde: neen ! hij heeft partijen gevonden, waaruit
hij zag, dat dezelve zijn penfeel zoo kwaad niet behandelde;
()IS
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maar hierom bejammert hij het te meer, dat deszclfs vernuft en
bekwaamheid op zulk eene wijze, als hier gefchiedt, verkwist
is; en hij zou gewenscht hebben, dat deze fchets, zoo zij
al voor eigene liefhebberij gemaakt wierd, in de portefeuille
gebleven , of liever dat zij nooit begonnen ware.
De Heer v A N DER 'x o o r intusfchen heeft er anders over
gedacht , en (gelijk hij bl. 283 meldt) „ eene fchets van vi e„ T 0 R H U G o's Notre Dame de Paris trachten te geven,
door hetgeen bij hem als epifode voorkomt, als hoofdge„ dachte te behandelen." Hij heeft dit werk (zoo moet men
het zich althans verbeelden) geïnzprovifeerd ;n den huifelijken
kring van eene familie , waar de vader daartegen , zoo wel
als tegen de werken van vi CT o R H U G o, nog al iets in te
brengen had , zoodat hij den fpreker naauwelijks ten einde
toe hooren kon; maar de imnprovifator trachtte zich te ver
jonge lieden vonden het razend mooi; —-deign,
ergo moest het op fchrift gebragt en gedrukt worden. —
Heeft men nu fmaak in verfchrikkelijke contrasten en onwaarfchijnlijke avontuurlijkheden; wil men (gelijk de gemelde vader bl. 279 niet ten onregte zegt) „ het gevoel
„ door alle nuances heen op de pijnbank gebragt hebben,"
dan kan men zich hier verzadigen. Dan kan men b. V. LA
ES M E R AL D n, het heldinnetje van het fluk , welker genoeg
wellustige geflalte voor het boek in beeldtenis Raat , maar
die in het verhaal eerst bl. 46 voor den dag komt als een
mooi heidinnetje van 16 jaar, tot volksvermaak zien danfen,
en haar geitje kermiskunstjes zien doen ; maar weldra kan
men in eene fpelonk van vagebonden en flraatroovers ingeleid
worden, en haar in dezer gezelfchap wedervinden. Dan
kan men haar zich aldaar, in zekere zeer gunstige omllandigheid, boven verwachting eerbaar en onthoudend, maar
zich naderhand in een bordeel zoo weelderig en wulpsch verliefd zien bewonen, dat het hoog, hoog tijd wordt, dat het
niet verder gaat; — en dit wordt verhinderd, door dat een
aldaar verfcholen priester, die haar bemint, haren minnaar
overhoop fteekt, zoo 't fchijnt, althans gevaarlijk wondt.
Hierdoor kan men haar weldra, als hieraan fchuldig of me.
depligtig, op de pijnbank gebragt, en, daar zij door de fmart
bekent , wat niet waar is , alsof zij aan moord , en wegens
haar kunflige geitje aan tooverij fchuldig ware, ter dood
veroordeeld zien. Hierop, toen zij ter ftrafplaats gevoerd
wordt, kan men haar, op Bene wonderbaarlijke en miraku-
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leuze wijze, door eenen monlIer-leelijken dwerg, wien zij
eens eene dienst bewezen heeft, daaraan ontvoerd en in veiligheid gebragt zien. Maar ziet ! als men nu denkt , dat de
historie dan toch eens eenmaal tot eene gelukkige en goede
wending zal komen , vooral door het wedervinden van hare
moeder, aan welke zij in hare kindschheid ontflolen is, en
zij het gevaar van door de gewapende raagt uit hare fchuil.
plaats opgeligt te worden reeds bijna ontkomen is, verraadt
zij zich door hare eigene onvoorzigtigheid : nu wordt haar
verblijf overweldigd, waarbij ook alweder de vreemdtle en
wildfle avontuurlijkheden plaats hebben ; zij wordt op nieuw
ter -ítrafplaats gefleept, en met geweld — opgehangen: en
dit zal gefchied zijn op aanfioking van den priester, wiens
liefde zij (zoo als eene poos te voren verhaald was) ver
heeft, en die thans, met den genoemden dwerg, dit-fmad
tooneel van den toren der Notre Dame aanftaart , maar nu
door dezen naar beneden geflingerd wordt; waarna men van
dezen laatst overgebleven' perfoon niets meer hoort, dan dat
twee jaar daarna zijn geraamte in een' grafkelder gevonden
is , dat van L A E S M E R A L DA omklemmende : en hiermede
is de historie uit.
Zietdaar, Lezers ! eenigzins een denkbeeld van dit werk,
en van den indruk, dien het op Ree. gemaakt heeft! Hoe
is het mogelijk voor een' man van gezond verpand en ernftig nadenken, zulk een mengelmoes in de wereld te f'tooten? Hoe is het mogelijk voor een' man van goeden fmaak
en fchoonheidsgevoel , zulk eene gefchiedenis, welker inhoud
voor het grootfte gedeelte niet zeer belangwekkend is, op
zulk een terugflootend einde te doen uitloopen? En kon
men dan nog maar ten Plotte een zedelijk doel in dezelve
vinden; doch hiernaar heeft Ree, vruchteloos gezocht, ja
te vergeefs hierop gepeinsd. I-leeft de Heer VAN oz R
n o o P, bij „ de gave van een buitengewoon geheugen," tevens „eerre teugellooze verbeelding," (zoo als hij bl. 282,
3 zegt) mag hij die dan maar teugelloos als een wild paard
laten voorthollen , en die woeste fprongen aan anderen , aan
jonge lieden vertoonen ? of moest hij dezelve niet liever
aóó zoeken te beteugelen, dat zij met die andere gave
dienstbaar werd aan de zaak van wijsheid en waarheid, van
deugd en gelukzaligheid ? Laat het in cellen gezonden zin
uit te Ieggen zijn, dat (gelijk hij bl. 286 zegt) „den reinen
van harte alles rein is ;" maar zijn allen, die zulke foort
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van boeken Iezen en er het gretigst naar grijpen, zoo reit:
van harte? of, zoo zij het al zijn, loopt die reinheid des
harten, zoo wel als de zuiverheid van fmaak, dan geen gevaar van hierdoor fchade te lijden? of, fchaadt het hen al
in dit opzigt niet, kan het hen dan niet met reden hinderen
en ergeren, en dus het'genoegen, dat zij nog konden heb,.
ben, wegnemen? en uit de betuiging, die de Schrijver hier.
op, offchoon daar wat zonderling, laat volgen, (bl. 287)
van zijne gehechtheid „aan die geopenbaarde geloofswaarhe„ den , waarmede liet Christendom, als Godsdienst ter be„ houdenis van zondaren, ílaat of valt" enz., zou men eer
versterking dan verzwakking van het zoo even gezegde mogen afleiden. — Ree. eindigt dus met van ganfcher harte
te wenfchen, dat deze nafchetingen in de manier van vi cT O R H U G O geen verdere vermeerdering of navolging zullen
vinden ; want voorzeker dit is de weg niet, om de gebreken
van de besten onzer voorgangers en voorgangllers in dit vak
van Letterkunde, over welke de jonge lieden (zie bl. 281)
ook al den neus ophalen, te verbeteren, maar om onze Ne
Romantiek in den grond te bederven.
-derlanfch

Linwood, of Amerika, zestig jaren geleden. Een gefchiedkundig Verhaal, naar het Engelseh van MifS SE D G W I C K.
II Deelen. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1837. In
gr. 8vo. 557 BI. f 4 - 80.

M ifs

S E D G W IC K is eene begaafde Schrijffler, die den
roem verdient , dien hare werken haar in haar vaderland
Noord- Amerika, zoo wel, als in verfchillende landen van
Europa, hebben doen verwerven. Ook de Linwood getuigt
in vele opzigten van hare bekwaamheid; want om na den
Spion van coo p ER, bijna uit hetzelfde tijdvak , een' roman
te fchrijven, die noodzakelijk hier en daar dien Spion herinnert, en dit zóó te doen, dat men met genoegen gelezen
wordt, is geene gemakkelijke taak. De Spion voerde ons de
fln2erikaanfche wereld in gedurende den belangrijken worftelfTrijd, en maakte ons met de zeden, de denkbeelden, het
leven van den tijd bekend. 11 ?ifs S ED G WI C K is hem gelukkig gevolgd en weet de aandacht op nieuw te boeijen.
Hare flerkte is, naar het oordeel van Ree., zoo wel de teekening der verfchillende karakters, als het fchilderen van on..
*
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derfcheidene fituatiën. De eerfte zijn natuurlijk, de laatíie
juist en naauwkeurig uitgewerkt. Rec. acht het eene aan
dat Mifs S ED G w ic K zich geheel buiten de Ge--bevling,
fchiedenis heeft gehouden: haar talent ligt, gelijk de Vertaler teregt aanmerkt, in de teekening der innerlijke gelleldheid
van harten en huisgezinnen. En deze is haar goed 'gelukt.
Verfchillende tooneelen zijn treffend. — Deze korte aanbeveling zij voldoende, om dit boek bij de talrijke leesgezelfchappen, als eene onderhoudende en gefchikte lectuur, aan te
prijzen. De menigte der boeken, die eene aankondiging
wachten, maakt een breedvoeriger verflag onmogelijk.
jammer, dat de Vertaler Of uit het Duitsch heeft vertaald,
of zijnen ílijl door het veel lezen van Duitsch bederft ! Om
maar iets te noemen: wij lezen bijna op elke bladzijde gene,
waar de Duitfchers jene zeggen, en onophoudelijk dezer voor
een zelfflandig naamvoord, dezer ouders, in plaats van de
ouders van deze, enz. Wanneer zal men toch in ons land bij
lectuur van fmaak eens prijs gaan Hellen op zuiverheid
van taal !

117ontellino , of de geheimzinnige en gemaskerde Roo ver. Historisch- Romantisch Tafereel uit de henetiaanfche Omwenteling in de XVIIde Eeuw. Door H. C. D R E s s E L n v Y s. Te
4;nfferdarn, bij G. Portielje. In gr. 8vo. 231 BI. f 2-50.
De , nu wijlen , werkzame DR E S SE L li U v s biedt ons hier
al wederom een zijner verhalen, onder een' 'zeer uitlokken den titel, aan. Men felle zich echter niet voor, dat het
overgroote getal van roovergefchiedenisfen , die federt R
O R 1 N A L D I N I's gulden eeuw het licht zagen , door
NALDO
dit werk vermeerderd wordt; want menige romanlezer of lezeres zal zich deerlijk bedrogen vinden, die hier eene opeen
moorden en misdaden in het vaderland der-ílapeingv
A B A L L IN 0'S verwacht. Wel ontbreken hier die voorvallen
niet, welke in iederen Italiaanfchen roman pasfen, eene out_
moeting niet roovers, een bed, dat door den grond zinkt,
een paar bekkeneelen van. de familie , een zestienjarig meisje,
dat dreigt zich dood te fleken als haar bruidegom haar aanraakt, en zoo meer; maar het hoofdonderwerp is de bevrijding van Venetië door FRANCESCO MONCENIGO, inverbond met den zoogenaamden nl 0 N TE L LI N o, den aanvoer.
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der der Venetianen , die, het zij uit vaderlandsliefde, hetzij
op uitdrukkelijk gebod, de flad hadden verlaten.
De Schrijver heeft zich vele afwijkingen van de Gefchiedenis veroorloofd. A N D R E A S G RI T T I, in dit werk de
dwingeland van Venetië,, wordt hier met veel zwarter kleuren
gefchilderd dan elders, waar men zijne verdienften en voor
geroemd vindt gedurende een allerongelukkigst tijd--zigthed
vak. In den jare 1523, op den ouderdom van ruim 64 jaren, Doge geworden, beftuurde hij den Staat met wijs beleid tot in 1539. Zijn zoon c UN o is , meenen wij, even
zeer verdicht als F R A N CE S C o zelf, dien de Schrijver hier
tot Doge maakt. 'Ook de geheele omwenteling zou wel eene
nadere toelichting vereifchen.
Doch wij willen niet verder over dit verhaal uitweiden,
en den lezer de verrasfing befparen, die in romans van deze
foort doorgaans het belangrijkfle is. Men kent den fchrijftrant van D R E S S E L H U Y S, en ook dit werk is in denzelfden geest gefchreven : zonder eene al te lage vlugt te nemen,
fireeft hij nimmer , als 1 C A R U s, de zon in het aangezigt ,
maar, gelijkmatig voortgaande, gevoelt hij , dat het veiligst
is tusfchenbeiden te zweven, en bereikt alzoo, gelijk DAE
D A LU S, de haven zijner beftemming.
De uitvoering, zoo van den druk, als van den net behandelden en gegraveerden titel , verdient allen lof.
-

Schilderijen zonder listen. Schetfen en Beelden van J. J. ENGEL, KURNER, MUSER, MILTITZ, enz. Verzameld
door H. VAN DER SPRONG. Te AmJlerdam , bij J. M.
E. Meijer. 1837. Met (uitffekend fraai) gefleendrukten
Titel. In gr. 8vo. 268 Bl. f2- 50.
Stillevens. herhalen van L. R E L L S T A B. Te Groningen, hij
W. van Boekeren. 1837. Met Titel en Vignet (zijnde het
Portret van den Schrijver) in /leendruk. In gr. 8vo. 338
BI. f3.:
De Vijand van Muzijk , en het Muzijkfeest te Ephyra. Twee
Arabesken voor Muzijkvrienden , van G. N I C O L A 2. Uii
het Hoogduitsch vertaald. Te Utrecht, bij L. E. Bosch.
1837. IJ et Titel en Vignet in (buitengemeen leelijken)
fleendruk. In gr. 8vo. 246 BI. f 2 - 60.
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De titel: verhalen, fchijnt voor onze elegante dagen te een
neemt dus zijne toevlugt tot de beeldende kun--voudig.Men
lien. Dat is , meehen wij , begonnen met [diet/en ; daarna
zijn wij onthaald op omtrekken; thans flillevens, fVrabesken,
en zelfs fchilderijen zonder listen. Eerlang wachten wij : kopijen naar beroemde meesters; oude fchildet(lukken fchocngemaakt en op nieuw vernist door enz. ; kroonlijsten; pro/Is, en
nog later : bouwvallen. Nu , dat doet misfchien minder ter
zake , als het kind maar eenen naam heeft ; en de jagtmaker
op zonderlinge titels heeft in allen gevalle eene groote authcriteit aan Vader ni L DER D IJ K, die foms eene tamelijke
voorrede noodig had, om den titel uit te leggen. Wij hebben dan ook vrede met alle gekke titels, zoo als met alle
gekke uithangborden , al wilde Iaen een boek uitgqven , met
name : lees hier ! zoo als eene nieuwere uitvinding,de aan
Haarlesnfche Courant-dachtopfmigeAvrnc'd
tracht te vestigen.
De Heer II. VAN DE R S P R ON G heeft een zeer lezenswaardig bundeltje bijeenverzameld. Sommige Rukjes, vooral
die van ENGEL , zijn uitfiekend ; andere minder ; enkele,
zoo als het Fragment Toni , beteekenen niet veel. Wij had_
den wel gewenscht, dat hij den fchrijver van ieder flukje
noemde. Het werkje is goed uitgevoerd ; alleen komt het
ons voor, dat niet alle bladen met dezelfde letter gedrukt zijn.
De verhalen van REL L STA B , in den tweeden bundel,
bevielen ons oneindig beter, dan het Iaatfle, daarin opgenomene, van den Rus TADDEO SULGARIN. ,Tapnes Skey is
eene fraaije gefchiedenis; de Gebroeders een aardig verhaaltje.
De Gernfenjagers overtreft alles, wat wij fchier ooit van dien
aard lazen, en is, door hooge eenvoudigheid en roerende
fchoonheid, een juweeltje van het eerfle water. Ontdekt echter
de Boekverkooper r R IJ L I N Ic, dat dit verhaal hetzelfde is, dat
hij vóór weinige jaren in eenen bundel: Galerf van merk
vertaald opnam , dan zal hij, vree -ward-igebutns/,
zen wij , den armen VA N BOE RE REN op het lijf vallen met
die befcheidenheid, welke en Recenfent en Redacteur van dit
Tijdfchrift onlangs van hem ondervonden.
Gaarne willen wij den verbazenden opgang gelooven, dien
N I C 0 L A 1'S Mufikfeind in Duitschland gemaakt heeft; als
men ons maar niet vergt, dat verhaal zoo uitflekend mooi
te vinden. Maar, lezen wij bladz. 55: „ De beoordeelaars
,
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onzer dagen zijn doorgaans niet in flaat, een kunstwerk
goed te begrijpen, en geraken dus ook niet tot kennis. Zij
maken flechts opflellen naar hunne fubjectieve overtuiging.
„ Beeordeelen heet bij hen, alles omverhalen, of met eene
„ trotfche koudheid af te keuren." — Die goddelooze Recenfenten !
Mijnheer L 0 D E w IJ Ic gaat niet aan in het Hollandsch , wel
in het I-loogduitsch , waar L U D WI G een voor- maar ook een
familienaam is. Met laatlie wordt hier bedoeld.
Het Nuzijf feest te Ephyra is eene fcherpe, maar fraaije
fatyre.
Meer kunnen wij van dezen kost voor Leesgezelfchappen
en Leesbibliotheken niet zeggen.

Lentebioempjes, door c. H. CLE n7 E N s. Te Nijmegen, bij
D. J. Haspels. 1836. In gr. 8vo. 139 BI. f2 . 50.
Dichterlijke Uitboezemingen van trouwe J. nr. C R 0 I S s A N T,
geb. S T I E R L I N G. Te Nijmegen, bij D. J. Haspels. 1836.
In gr. 8vo. 82 BI. f 1 _ 80.
Tijd en plaats der uitgave doen ons deze beide,pundeltjes
zamenvoegen, die ook dit gemeen hebben, dat zij met befcheidenheid voor het publiek worden gebragt, en dat zij
hunne makers geenszins tot den eerfien rang der dichters
zullen verheffen. In beide intusfchen ontbreekt het niet aan
veel goeds ; en daar íladgenooten de uitgave van den eertlen
bundel hebben ondertleund, vrienden die van den laatf'en
hebben begeerd , zoo is eene flrenge kritiek minder noodzakelijk. Het zou haar anders hier en daar niet aan íloife ontbreken. Over beide bundels dan flechts een kort woord.
Dat de Fleer c L E MENN S niet geheel misdeeld is van aanleg voor de poëzij , is niet te ontkennen. In vele zijner flukjes blijkt het echter, dat die aanleg niet genoeg ontwikkeld
of geoefend is. Hij is ook niet overal zuiver en keurig genoeg op taal en keuze van gepaste woorden en beelden.
Maar onder zijne kleinere flukjes zijn er, die wezenlijke uit
gevoel behelzen , en daardoor hunne werking-drukingva
niet misfen. Mislukt befchouwen wij het eerfie en grootfle
gedicht in dezen bundel, W ALTER, eene holkslegencre, maar
zoo wild en wonderlijk, dat wij er althans geen' fmaak in
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konden vinden. Jammer; want er zijn waarlijk zeer goede
brokken in, die in eenen beteren zamenhang verdienden voor
te komen, gelijk de befehrijving van den kersnacht. Veel
beter behaagde Ree. WERNER, een tooneel uit den Spaan
fe/ea oorlog, waarin de vreefelijke toetland van Benen tot
aan liet hoofd toe begravenen treffend is gefchilderd. Ree.
was teleurgeíleld, toen de redding des ongelukkigen verzwegen bleef, offchoon misfchien het effect van het verhaal door
de afbreking niet wordt verminderd. Vaderlandfche zangen
hebben de laatfle jaren zoo vele opgeleverd, dat wij moeijelijk daarin te bevredigen zijn, en liever de kleinere en huifelijke flukjes van den dichter lof geven, al is het ook, dat
in deze hier en daar onnaauwkeurigheid zich wel eens wat
llerk vertoont. Over het algemeen gelooven wij den Heere
c L E as F N S te mogen raden , niet te fpoedig met uitgeven te
zijn. In poëzij vooral is reeds het middelmatige verboden ,
en , helaas , hoe vele middelmatige dichters tellen wij ! Hij
oefene zich , leere naauwkeurigheid van taal en uitdruk
zuivere voornamelijk ook zijnen fmaak, door goede-king,e
voorbeelden te befluderen ! Aan gevoel en verbeelding ontbreekt het hem niet. — Eene betere correctie ware te wen.
fchen geweest.
Nog minder geneigd is Rec., om Vrouwe C n 05 S S A N T
hard te vallen over de uitgave harer Dichterlijke Uitboezemingen. Zij betuigt zelve daarmede geen eer of roem te bejagen, maar Hechts aan hare vrienden, op hun verzoek, eene
gedachtenis te willen nalaten. En wanneer wij dan in die
Uitboezemingen zelve de uitdrukking vinden van opregte godsdienlligheid, van huwelijksliefde en moederlijke teederheid
waartoe zou Ree. dan de godvruchtige dichteres, die den
avond des levens fchijnt bereikt te hebben, en dus ter vol
haar talent van aanmerkingen wel weinig gebruik-makingv
meer zou kunnen maken, door eene geftrenge kritiek bedroeven ? Mogen hare dichtf'ukjes over het algemeen geene groo_
te poëtifche waarde hebben, zij ademen alle eenen goeden
en loffelijken geest; die aan hare kinderen vooral zijn een_
voudig en hartelijk. Hare vrienden zullen zeker het bundeltje met genoegen ontvangen ; ook buiten dien kring zijn
er welliga hier of daar, voor wie de eenvoudige toon, de
hartelijkheid en godsdienilige inhoud dezer ulukjes juist berekend
is. Voor het grootere publiek zijn zij minder gefchikt, en
om eigenlijke kunstwaarde behoeven zij niet gelezen te wor-
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den. Vrouwe C R O I S S A N T ftichte onder hare vrienden met
de uitgave harer godvruchtige Uitboezerningen veel nut!
Beide deze bundels zijn met gefleendrukte titels voorzien
en vrij goed gedrukt, offchoon het papier wat blaauw van
kleur is.

De Yorffendag te Smalkalden. Historisch • Romantisch Tafereel
uit de zestiende Eeuw. Naar het Hoogduitsch van L. SEC HS T E i N. Te Groningen, bij J. B. Wolters. 1837. In gr.
Svo. 378 Bl. f 3.60.

P

ec. moet belijden, dat hij bij het lezen van dit boek in
zijne verwachting zeer is teleurgefleld, en dezen roman als een
mislukt voortbrengfel meent te moeten befchouwen. Het heet
een historisch-romantisch tafereel ; beter ware het dan nog
geweest, te fpreken van een romantisch tafereel er, van een
historisch tafereel, want beide hebben in dit boek al zeer
weinig niet elkander gemeen. Wat den Vorltendag betreft,
voor eenen roman vinden wij daarvan te veel, voor eene gefchiedenis veel te weinig; en wat er van (laat, zal in dezen
vorm en verbindtenis weinigen behagen. Het iomantifche is
fober, en boezemt volstrekt geen belang in; het hangt daarenboven bitter hecht te zamen, en verhaalt twee of drie,
met elkander niets gemeen hebbende, onbeduidende vrijaad_
jes. Perfonen, historifche en andere, komen bij het honderd in dit boekdeel voor. B ECU S T EI N, wordt ons in de
voorrede (geteekend G.) herinnerd, is een dichter; daaraan
hebben wij dan misfchien den ondragelijken bombast te dan
ons in iedere befchrijving of redenering in het oor-ken,di
klinkt. Enkele partijen zijn wat beter, gelijk de befchrijving van het maskeradefeest. Met welk eene zorg het boek
vertaald is, blijkt uit eenige flaaltjes van woorden, zoo
gaandeweg onder het lezen opgeteekend , en wier aantal nog
vrij wat had kunnen vermeerderd worden: omflaltingen, ge[pen/en , verIchertfen , beherbergen , malder gemeenwezen ,
regtigen, ehewijf, fchalknar , tuchtig, ranken voor listen
nitrindig maken, wilvaardige fchoonen , grim , grimbekkend,
be/luipen, hoonlagchen , gleifen, gefrn dig (man) enz. enz.
Wie niet beter vertaalt, houde vrijelijk de pen van het papier
,

BOEKBESCHOUWING.
De Gefchiedenis der Maceabeérs in hare veelzadige
belangrijkheid voosgejicld , door A. VAN B E M i\i EL E N, Predikant te Oosterhout. Te Dordrecht , bij
11. Lagerwey. 1837. In gr. 8vo. XII en 246 bi.
f2-80.

D e gefchiedenis der Israëliten , gedurende het tijdvak ,
over hetwelk de geleerde v A N B E M ME L E N in dit gefchrift voortreffelijk handelt, is met regt geoordeeld hoogst
belangrijk te zijn. Uit dien hoofde achten wij ook de
llpocryfe Boeken hoog , maar als bronnen voor die ge
alleen ; offchoon dezelve , ook om liet mis -fchiesn
dat er gemaakt kan worden , en ook gemaakt is ,-bruik,
van die fchriften , ter aanbeveling van louter menfchelijke
leeringen, nu en dan met meerdere minachting behandeld
zijn, dan zij , als bronnen voor eenige belangrijke gebeurtenisfen , verdienen. \Vij voor ons , en wij durven
wel zeggen velen tiet ons , houden Art. VI der Ne
Geloofsbelijdenis , als de uitdrukking van een-derlanfch
gevoelen , dat het juiste midden houdt tusfchen de Lhaerfchoulvinge aen de Lefers , in de folio-uitgaven der Sta
Overzetting, en tusfchen het gevoelen van onzen-ten
Schrijver , die , uit ingenomenheid met zijn onderwerp ,
aan de Apocrjfe Boeken misfchien te hooge waarde toekent; wij houden liet er voor, dat de kritiek meerdere
vrijheid (licentia) mag volgen bij de IIpocryfe dan hij
de IKanonieke Boeken.
Men vindt in dit gefchrift behandeld „ die tijden van
„ Israëls Gemeenebest , toen zij , ter zake van hunne
Godsdienst, door den Syrifchcn Koning A N T 1 o C H o S
E P I P H A N E s, op eene bijna ongehoorde wijze ver„ volgil , maar door de eigene kracht van eenige dappere
en godsdienflige landgenooten verlost, en tot Bene ze„ kere eigene heerfchappij gebragt werden , die ruim Bene
R
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eeuw voortgeduurd heeft . liet zijn , in één woord ,
die tijden , welke men , naar dc voornaamfte I-Ieiden ,
die daarin uitgeblonken hebben, het Maccabefche Tijdvak heeten kan." Dit Tijdvak eindigt met den tijd ,
dat de laatfke ftamhouder van dat geflacht ophield te
beflaan. Niet elke historifche bijzonderheid , die in deze
tijdruimte heeft plaats gehad, wordt ontwikkeld. IIet
oogmerk van dit gefchrift is , de Gefchiedenis der Maccabeërs in hare veelz ijdige belangrijkheid voor te (tellen.
De Gefchiedenis op zichzelve moet den weldenkenden
wereldburger , vooral den vrijen Nederlander aantrekken,
daar hier een volk wordt aangetroffen , „dat, in zijne
godsdienftige regten en vrijheden door overheerfchin
„ gekrenkt , door eigene kracht , onder den zegen des
„ Almagtigen , weder tot eenen Raat van zelfftandigheid
en onafhankelijkheid komt, en menige proeven van Va„ derlandsliefde en volksgeluk oplevert." — Voor den
wijsgeerigen befchouwer van Volken en Staten zal dit
Tijdvak van den Burgerjlaat der Joden merkwaardig
zijn. De letterminnaar zal , even als de vriend van waarheid en deugd, vinden , wat hun belangrijk moet voorkomen. Eindelijk zal ook de Bijbelonderzoeker hier op
nieuw bevestigd zien , „ dat alles goeds uit en door God
is , en dat de Almagtige zich , als de Vader der men„ fchen , in alle tijden en plaatfen , aan alle zijne kinderen verheerlijkt."
Deze algemeene opgaaf van hetgeen dit gefchrift be
helst wilden wij liefst met de woorden des Schrijvers
(Inleiding, bl. 6-8) vooraf mededeelen, opdat de lezer
als met een' opflag van het oog kunne zien, wat hij vinden kan in het werk zelf. Geleidelijk verdeelt zich dit
gefchrift in vijf Afdeelingen. I. Belangrijkheid van de
Gefchiedenis der Maccabeërs, als Gefchiedenis op zich zelve befchouwd; bl. 9-74. II. Belangrijkheid van het
Tijdvak der Maccabeërs in den burgerljken toe/land der
Joden; bl. 75-90. III. Belangrijkheid van dit Tijdvak voor de befchaving an letterkunde der Joden; bl.
91-132. IV. Belangrijkheid van dit Tijdvak voor rte
„
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godsdienflige en eedelijke geJ.teldheid der Joden; bl. 133
—177. V. Belangrijkheid van dit Tijdvak in de Gefchiedenis der Goddelijkc Openbaring aan Israël en aan
het .lfenschdom ; bl. 178-246. Dit alles wordt in
Hoofdílukken juist afgedeeld en behandeld, zoodat wij
liet niet noodig oordeelden, derzelver opfchriften af te
fchrijven. Voor lezers van befchaafden frand levert dit
boek, dat ruimfchoots verdient aangeprezen te worden
aan alien, wien echt-Hollandfche degelijkheid geen' afkeer inboezemt, krachtig voedfel op.
Het fpreekt wel van zelf, dat een boek als het onderhavige het een en ander bevat , omtrent welk verfcheidenheid van meening altijd zal blijven beftaan , en tegen
welk meer of minder gegronde aanmerkingen te maken
zijn. Geen wonder dan ook , dat er bij ons eenige bedenkingen nu en dan bij de lezing zijn opgekomen, wel
daarom nog niet aanflonds behoeven te worden me--ke
degedeeld. Intusfchen lust het ons , althans iets te zeggen van hetgeen ons liet meest bedenkelijk is voorgekomen , dat wij , zonder in iets de waarde van dit gefchrift te willen verkleinen, gaarne aan beter oordeel onderwerpen. Gelijk wij reeds met een woord aanmerkten,
fchijnt het ons toe, dat de Schrijver, door ingenomen
zijn onderwerp , wel eens iets heeft beweerd,-heidmt
dat bij nader onderzoek geen proef houdt. De derde
Afdeeling behelst in ons oog het een en ander, dat grootelijks aan twijfel onderworpen is. Hoofdit. II, A/gemeen overzigt der fchriften uit dit Tijdvak, geeft afzonderlijk op , 1. Gefchiedkulidige fchriften; de twee
Boeken der Maccabeërs. Deze boeken worden beoordeeld. Beide zijn zuiver historifche gedenkfchriften. Van
minder waarde zijn liet boek j U D IT H en dat van T on I T of T o B I A s. 2. Komen voor, godsdienftig-zedekundige fchriften. Dadelijk vinden wij in de eerie plaats
onderfcheidene Pfalmen opgenoemd, als uit dezen tijd
afkomilig. Vooral na v ENE MA heeft menig Uitlegger
dit gevoelen aangaande deze late herkomst van oenige
Pfalmen geopperd. Doch hetgeen den Uitlegger vrijhaat
R2
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als eigen gevoelen mede te deelen, mag dit de Gefchied-fchrijver als zeker en onbetwistbaar aannemen ? Op dit
punt zouden wij huiverig zijn, daar de gefchiedenis zelfs
van Benen D A V 1 D , omtrent wien liet meeste is aangeteekend , geen aaneengefchakeld verhaal oplevert , waardoor wij onkundig zijn omtrent gebeurtenisfen , welke
tot dezen en genen Pfalm aanleiding hebben gegeven.
Een volk als Israël moet wel in zijne lotgevallen veel
gelijkheids hebben gehad in verfchillende tijden. Behoort
de Gefchiedfchrijver dit niet in aanmerking te nemen bij
zijn fchrijven ? Is ook hier het non liquet niet het vei
Wij voor ons zouden niet gaarne onderfchrijven,-lige?
wat onder 3, Iets over den bundel der Schriften des
0. J7•, bl. 130 , voorkomt , en gebouwd is op de uit
den Maccabefchen tijd (2) geplaatfle Pfalmen. Nog
minder zouden wij een Ruk uit een Profetisch boek van
vroegeren tijd tot ons Tijdvak verfchuiven , omdat wij
niet veten , ( want meer kan ons de inhoud van J E s.
LXIII: 7—LXIV: 12 toch wel niet zeggen) op welk
ander, dan op het Maccabefche Tijdvak, dit gedeelte
des Bijbels past. Wij kennen de Israëlitifche Gefchiedenis alleen uit hetgeen de Bijbel ons leert in uittrekfels
uit uitvoeriger fchriften , die zijn verloren gegaan. Non
liquet past ook den Gefchiedfchrijver zeer dikwijls. Zoo
is ons gevoelen. Intusfchen komen wij het goede in dc
Apocryfe Boeken niet te na. Men moge zich met derzelver lezing onledig houden , en allen in eenen bundel
niet den Bijbel vereenigen, maar van dezelfde gehalte en
waarde houden wij die Rukken niet met den Bijbel , dien
wij in geenen deele wenfchen met het Apocryfe vermengd
te zien. Hetgeen niet Maccabeesch is , make uien niet
eerst tot een Ruk van zoo laten tijd. Dan , wij geven
flechts bedenkingen , tot welker ruimere uiteenzetting wij
thans geene gelegenheid vinden. De Eerw. VAN BEM
M E L E N boude liet ons ten goede , dat wij vrijmoedig
fine iru et fludio zeggen, wat ons in zijn werk minder
aannemelijk is.
Voor liet overige is dit gefchrift wel gefchikt, „om,
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„ onder alle wisfelkeeren der lotgevallen van volken en
„ bijzondere perfonen , moed en kracht en troost in te
„ boezemen, door het onwrikbare geloof aan de Godde„ lijke Voorzienigheid, die voor de belangen van waar„ heil en refit, van Godsdienst en deugd, welke ook
„ de ware belangen der Menschheid zijn , zal blijven
„ waken en zorgen." Het zal, zonder veel zoeken,
zijne lezers wel vinden, en de besten behouden.

De tinoorden des eeuwigcn levens , aangevend tot flichting van Christenen uit den befchaafden (land. Naar
het IIoogduitsch. Door P. B 0E L E S, Predikant te
Noordrijk. Te Zwolle, bij J. Zeehuifen, Jun. 1837.
In gr. Svo. I.V en 292 bl. f 2 - 90.

D e Eerw. B o E L E s vond in het vertalen of bewerken
dezer Rukken voor zijne Landgenooten troost bij het ver
vooral van zijn vijfjarig kind. De lezing en veel-lics
herlezing in het oorfpronkelijke heeft hem oogen--vuldige
blikken van waarachtig genot gefchonken. Aldus gunflig gellemd , gevoelde hij zich opgewekt , dezen bundel
diegenen aan te bieden, voor wie de lectuur van godsdieneige gefchriften behoefte is. Hetgeen hier geleverd
wordt , is niet blooteli.^k vertaald , maar er is weggelaten , bijgevoegd en veranderd , wat en waar zulks B 0 EL E s dienflig fcheen; hoewel hij het onnoodig oordeelde
dit telkens aan te wijzen. Intusfchen zijn er blijken genoeg, dat 's mans bewerking nog veel heeft overgelaten
van de Duitfche manier in het behandelen der H. Schrift.
Het laat zich aanzien , dat al deze hukken meest gele
zijn , bij welke de tekst veelal motto is.-genhidsr
De titel zou , naar ons oordeel , eeni'gzins anders moeten geweest zijn. Bij dergelijke behandeling komen toch
niet naar behooren uit de ivoorden des eeuw.vigen levens.
De (tukken zijn van EERNTGAU, CH. F. OERTEL,
REH, F. V. REINHARD en WILLEM TIIIESZ,

en hebben in Duitschland nog al lof gevonden. Dan.
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dit is , zoo als cie Vertaler te zegt aanmerkt , niet ge
indien de (lukken hunne aanbeveling niet in-noegzam,
zichzelven hebben. Die flukken zijn twintig in getal. I.
De Babel het boek zonder wedergade. Tekst I P E T r,.
I:: 25. „ De Bijbel toch is een boek voor alle tijden
„ voor alle menfc hen, voor alle omflandigheden; en dus
„ een boek, hetwelk, ten opzigte van deszelfs oor„ fprong, inhoud en doel , eenig en zonder wedergade
„ is." II. De Christen b ij het var/chi der Godsdienstbegrippen. MA T T H. XXII: 34-46. III. Iets uit het
boek der Natuur. 1 Cor. XV: 35-38. IV. Het fIuwelx k. JOAN N. 11: 1-11. Of nu die tekst gereede
aanleiding geeft tot het onderwerp, dat hier behandeld
wordt : het geivigt des huwelijks volgens hct onderwijs

van het Christendom, en de daaruit voortvloeiende ver
beoordeele ieder kundig lezer. In Duitsch--pligtne,
land, waar bepaalde tek (tien zijn voorgefchreven , is uien
wel genoodzaakt een onderwerp te behandelen , naar hetwelk de tekst zich fchikken moet. In ons Vaderland,
waar men in cie keus vrij is , en dan ook het onderwerp
naar den tekst behandelt , bevalt , om die reden , zulk
eene manier van Bijbelverklaring niet. De woorden des
eeuvigen levens behouden dan hun eigen licht, en deelen dit aan het te behandelen onderwerp mede. Wat
dus elders voegt , past daarom nog bij onzen landaard
niet. Bedachten dit vele Vertalers , zij zouden niet zou
gereed zich fchikken tot overbrenging van hetgeen, fchoon
vertaald, hier niet thuis behoort. Zoo is het geheld
met bijna ai de rokken , welke hier geleverd worden.
De lezer vergelijke vooral de tekilen bij ieder opgegeven
onderwerp. liet is dan niet noodig., dat hieromtrent
uitvoeriger vcrflag door ons gedaan worde. V. De lief-

de een zegen voor de huisgezinnen. 1 Cor. XIII. VI.
De heilige geboortenacht van Jezus. JOAN N. I: 1--18. VII. De befchikking van Jezus aan Piet kruis.
JOAN N. XIX: 25-27. VIII. liet donkere des grafs
door het licht der opfandingvan Jezus beflraald. Hebr.
XII: 1 , 2. IX. Dc lIeinelvaart van ,Jezus en de fchci-
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ding des Christens van deze wereld. Lug. XXIV: 51.
X. De onaangenaamheden en genoegens der herinnering.
L u K. XVI: 25. XI. De waarde der vrouwelijke beflemming. 1 P E T R. III: 1-5, 7. Zeer bepaald is
de ontwikkeling van het zoo algemeen mogelijk opgegeven onderweï p. „ De beflemming van de vrouw heeft
„ den gewigtigften invloed op de inflandhouding van het
„ menfchelijk geflacht , daar dezelve de moeijelijke plig„ ten eener moeder en eener weldoenfler der kranken in
„ zich bevat." XII. De bivond. Pfalm CXXXIX: 3,
5, 11 , 12 , 1(i. XIII. God zegent ook door laden.
Hebr. XII: 5-7 , 9-11. XIV. De Oogst. J E R E Di.
V: 24. XV. De hoop is eerie der verbl jdendfle gaven
van God. Rom. XII: 11, 12. XVI. Het Graf. (Eerfle
Befchouwing.) De donkere zode des grafs. Gen. III:
19. XVII. Het Graf. (Tweede Befchouwing.) De hel
zode des grafs. 1 Cor. XV: 52-55, 57. XVIII.-der
De troost des geloofs voor het treurende vader- en moe
O A N N. XX: 15. Wat weent gij? XIX.-derhat.,J
Gods vertroostende Jlem b ij de graven onzer geliefden.
L U K. XXIV: 5, 6. XX. Wanneer eindigt de rouw
des beminnenden Christens. Openb. XXI: 4.
Bij dit verflag voegen wij verder geene aanmerkingen.
De waarde der hier vertaalde Rukken zal altijd betrekkelijk blijven. De Eerw. BOELES moet het dan ook natuurlijk vinden , dat in ons oog deze ftukken die waarde
niet bezitten , welke hij meent voor zich daarin gevonden te hebben. De Uitgever heeft intusfchen het zijne
er rijkelijk aan toegebragt , om aan het vertaalde een
fchoon uiterlijk te geven.
De Verzoeking van Jezus in de Woest ijn, befcliouwd
in haren aard en in haar doel; door D. N I E U WH OF, Predikant te HaamJlede. Te Rotterdam , bij
van der Meer en Verbruggen. 1837. In gr. 8vo. 151
BI. f 1-40.
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Recen[ent het werk van den
M et belangilelling nam
ter hand. Reeds de titel lokte hein

Eerw. N IE u w ii o F
uit tot lezen en overpeinzen , en hoe meer hij in de lezing vorderde , in gelijke mate nam zijne belangflelling
toe. Men vindt hier wel niets , wat men , in den eigen.
lijken zin, nieuw kan heeten; geene tot heden nog onbeproefde verklaringswijzen van dit belangrijk, maar donker gedeelte uit de levensberigten van den Verlosfer ;
maar men vindt eene beknopte , zaakrijke opgave en Bene
oordeelkundige toetfing der verfchillende gevoelens. Men
verkrijgt , binnen de ruimte van 103. bladzijden, (de overige bevatten eenige Aanteekeningen) een tamelijk volle
wat door de on--digoverztanhwsdigfte,
deze
gebeurtenis
gefchreven
over
derfcheidene Uitleggers
is. Moet men dan ook , na de lezing dezer Verhandeling, blijven zeggen : „ non liquet; althans niet alles werd
even helder;" men ontvangt toch, door de bijeenvoeging der verfchillende gevoelens en des Schrijvers Epicrifis, nadere gronden van bevestiging voor de gram matisch-historifche opvatting van deze plaats.
De Verhandeling is verdeeld in vier Afdeelingen. In
de cerfle worden de onderfcheidene hoofdgevoelens over
de Verzoeking opgegeven en getoetst. De tweede fielt
voor en bevestigt het meest waarfchijnlijke gevoelen.
(Natuurlijk ook dat des Schrijvers.) Flier wordt over
den tijd wanneer, de plaats waar, den perfoon door
wien , en den toeftand waarin Jezus verzocht werd , ge
terwijl vervolgens de drie verfchillende aanval -handel;
Verzoeking, en de wijze , waarop Jezus zich on--lendr
der dezelve gedroeg, befchouwd worden. De Schrijver
verklaart , het er voor te houden , dat de perfoonlijke
Duivel onder eene bepaalde gedaante tot Jezus gekomen
is (zonder dat Deze hem als zoodanig erkende) ; terwijl
wij op bl. 39 tot 47 zijne denkbeelden omtrent het beulaan van goede en kwade Geesten Bijbelsch en confcquent voorgefteld en ontwikkeld vinden. Of hij hierbij
echter de wijziging en ontwikkeling der volksdenkbeelden
wel genoegzaam in het oog gehouden Nebbe , en of er
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niet een en ander tegen zijn betoog op bl. 44 en 45 zou
aan te merken vallen , willen wij in het midden laten.
Zoo veel is zeker, dat elk Bijbelsch- denkend Godgeleerde
in de hoofdzaken van hem niet verfchillen zal. — De
derde Afdeeling geeft het verband op van de Verzoeking
met de betrekking (beflemming) en de lotgevallen van
Jezus op aarde. De vierde, eindelijk, wijst aan eenige
trekken van gelijkmatigheid in het beflaan en gedrag van
Jezus hier en in zijn volgend leven , (overeenftemming
van gezindheden gedurende de Verzoeking en in het vervolg van zijn leven) en besluit met eenige leerrijke opmerkingen , die uit het behandelde voortvloeijen. Hierbij dachten wij aan de niet geciteerde voortreffelijke predikatie Uit DIA S S 1 L L O N'S petit Care/12e , waarvan de
Schrijver doelmatig gebruik had kunnen maken.
Ziet daar, Lezers, den inhoud van dit belangrijk
f±uk ! In elke der verfchillende Afdeelingen komen juiste
en fcherpzinnige opmerkingen voor. Evenwel verwon
ons, dat de Schrijver, bij de veertigdaagfche-derht
afzondering ook van Mozes en Elias gewagende , niet
op het belluur der Voorzienigheid gewezen heeft, welke
ook latere Godsdiensthervormers, vóór hex aanvaarden
hunner belangrijke taak, de gelegenheid deed vinden, om
in de eenzaamheid hunne beflemming te bepeinzen , en
zich niet den vereischten moed , het onmisbaar vertrouwen op hoogeren bijf'and enz. aan te gorden. Ook bevreemdde het ons eenigzins , dat de Schrijver, bij de
veelvuldige proeven van boekenkennis en belezenheid, die
in zijne Verhandeling, gelijk ook in de Aanteekeningen,
doorilralen, noch van PAULUS' Commentar, noch van
diens Leben fefu melding maakt. (Dat van N E AND E P,
was hem , blijkens aanmerking 1 op liet einde, onbekend,
gelijk ook tot heden aan íleller dezes.) Bij PA U L US
zou hij een fcherpzinnig chronologisch bezwaar tegen den
veertigdaagfchen afzonderingstijd gevonden hebben, aan
welks wederlegging wij wenschten, dat hij zijne krach
-ten
beproefd had.
Hoewel wij geenszins in alle bijzonderheden met den
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Eerw. N I E U W H 0 F kunnen inflemmen (wij zien b. v.
geene noodzakelijkheid, om het volftrekt niet gebruiken
van eenig voedfel gedurende volle veertig 'dagen aan te
nemen, noch ook om de verfchillende verzoekingen in
zulk eene korte tijdruimte elkander te doen opvolgen) ;
zoo befluiten wij echter onze aankondiging niet de hoop,
dat de Schrijver voortga, de vruchten van zijn bezadigd, echt-vrijzinnig, oordeelkundig en Christelijk Schriftonderzoek aan liet Publiek mede te deden; terwijl wij
hem toewenfchen, dat hij , ook als Leeraar, in een' uit
werkkring, regt veel nut moge Richten, waar--gebrid'
toe het hein aan geene kundigheden ontbreekt.
Op de lijst der errata zullen wij nog Rellen bl. 8 en
elders : religioftsch - morele voor religieus - morele (*) ,
uitlegwijze voor verklaringswijze, bovenzinnen-wereld voor
bovenzinnelijke , en enkele andere , den Corrector ontfnapte , onnaauwkeurigheden.
(*) Waarom niet godsdienflig-zedeiijke ?

l3efchrijving der Lithothripfie, of verbrijzeling des fleens
in het inwendige der Blaas ; door A. VA N DE R
1300 N, C Z. , Med. , Chir. et Art. Obfl. Doctor
te Zaandam. Te 1lmflerdam en te Zaandam, b ij P.
Boogaard. 1837. In gr. 8vo. 88 Bi. f 1-50.
de mensch op eiken
O nder de vele kwalen, waarmede
behoort ook de fleenvor-

leeftijd kan bezocht worden ,
niing in de pis - werktuigen, vooral in de blaas. Zij
vooral is het , in welke , gedurende oenigen tijd , dit
vocht, voor de bewerktuiging ongefchikt geworden ,
bewaard `blijft. De pis , in het ligchaam bereids tot het
onbewerktuigde meer genaderd dan eenig ander vocht,
geeft reeds in de nieren , maar vooral in de blaas, aan
dat de tot het onbewerktuigde behoorende floffen-leidng,
zich zamenvoegen tot een vast ligchaam , en eenen jieen
vormen. Van verfchillenden vorm , en voor vergrooting
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heeds vatbaar , verwekt hij vele bezwaren , en brengt
fours de hevigtle pijnen aan. Hij verhoort niet flechts
de genoegens van liet leven ; hij tast de gezondheid aan,
en ondermijnt niet zelden het leven zelf. Men is dus
al vroeg bedacht geweest , door verfchillende middelen
den mensen van den heen op eene of andere wijze te bevrijden. Daar de zoogenoemde inwendige middelen hiertoe veelal te kort fchoten , heeft men door de eene of
andere kunstbewerking hierin trachten te voorzien. Men
heeft in dc fleenfnijding, welke den heen uit de blaas
haalt, geruimen tijd liet voornaamí}e en zekeríie middel
daartegen gezocht. Daar nu deze kunstbewerking belangrijk, pijnlijk en niet zonder gevaar is, heeft men
echter reeds federt lang op middelen gezonnen , om den
Reen in de blaas zoo te verdeelen , dat hij , zonder fnijding, uit dezelve geloosd kan worden. Onderfcheidene
pogingen zijn daartoe bewerkftelligd , maar hebben tot
Beene voldoende uitkomst geleid, tot dat nu laatihelijk in
Frankrijk is ten uitvoer gebragt hetgeen vroeger onuitvoerbaar fcheen te wezen. Gelijk liet meestal gaat, wanneer iemand met eene nieuwe vinding optreedt , dat zich
Remmen doen hooren , .die beweren , reeds lang hetzelfde
denkbeeld gekoesterd te hebben , maar flechts in de mededeeling en uitvoering achterlijk te zijn gebleven , zoo
wordt er thans nog hevig getwist , wien de eer toekomt
van als den eerften vinder der fteenverbrijzeling genoemd
te worden. Wij willen ons niet in den ftrijd mengen,
in hoe verre de Lithothripfie van liet jaar 1822 af
Bene al of niet nieuwe operatie kan genoemd worden.
Franfchcn en Duitfchcrs betwisten elkander de eer.
Volgens dc laatflen zoude G R U I T I-I UI S r N reeds in
1813 het inbrengen van eene regte fonde in de blaas beproefd en uitgevoerd hebben. C I V I A LE is echter de
cede, die de vinding tot haar wezenlijk doel gebragt
heeft. Ilem komt de eer van het in werking brengen
eener zoo belangrijke kunstbewerking toe. Wij ver
ons , dat liet den I-Ieelkundigen in deze Eeuw-heugn
heeft mogen gelukken , vroeger Hechts geopperde denk-
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beelden te verwezenlijken , en hetgeen vroeger zich niet
boven den kring der befpiegeling mogt verheffen tot eene
nuttige werkdadige toepasfing voor het leven te brengen.
Indien de Lithothripfie ook niet geheel aan de van haar
gekoesterde verwachting kan voldoen , indien de hoop
van fommigen teleurgefteld zal worden, het is reeds veel,
op eene andere wijze , buiten de Deen- of beter blaas.
ínede, de verwijdering van den fleen uit de blaas te kun
beproeven , — niet Ilechts beproeven, maar zulke-ne
pogingen met een gelukkig gevolg bekroond gezien te
hebben. Twee Geneesheeren, C I V IA L E en n I GE L,
(Journal der Chirurgie and llugenheilkunde, B. XXIII.
H. 4. S. 658) zijn reeds door deze kunstbewerking van
den fleen verlost geworden. Voor eiken fleenlijder blijft
het vooruitzigt geopend : er be/That meer dan ééne w ijze
van opereren; de minder gevaarl ijke, minder p ijnlij ke
kunsibetivcrking kan misfchien ook op m ij toepasfelijk gemaakt worden. Het is te betreuren en tevens zonderling , dat men vroeger, toen over het algemeen de ƒleen
menigvuldiger fchijnt geweest te zijn , niet , bij de reeds
beftaan hebbende aanduidingen , op zulke pogingen zich
meer heeft toegelegd. Het fchijnt toch over liet algemeen, dat de steenvormingen minder worden , vooral in
ons Vaderland. Of waren de operateurs van den Deen
toen Hechts honoraire kunstoefenaren , die met eenen titel vereerd werden, zonder dat zij in de werkzaamheden
van die betrekking optraden ?
Wie men ook voor den uitvinder dezer kunstbewerking wil houden , dit is zeker, dat hare toepasfing fe
oenigen tijd de Artfen bijzonder heeft bezig gehou--dert
den. Sedert de eerfle mededeelingen , door C IV IALE
gedaan , hebben de werktuigen voor deze kunstbewerking
reeds vele wijzigingen en verbeteringen ondergaan. Frankr ijk vooral , Engeland, Duitschland en Amerika hebben daarvan door belangrijke bijdragen doen blijken. De
Heer A. V A N D E R Boo N, in ons Vaderland, ook met
deze kunstbewerking bekend geworden , en op zijne wetenfchappelijke reize in de gelegenheid geweest zijnde
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haar van naderbij te leercn kennen , gevoelde zich ge
mede te deden hetgeen hij én gezien cn opge--dronge,
teekend heeft. Te Berlijn fchijnt hij haar door den Hooyleeraar G P. ii F E te hebben zien uitvoeren. Te Parijs
werd hem later de ruimfle gelegenheid aangeboden , nog
meer met de Lithothripfic bekend te worden. Van deze
bevindingen zal hij hier eene korte mededeeling doen ,
vooral ten dienfle van hen, die, bij gemis van taalkennis en gebrek aan boeken, niet in (laat zijn, gebruik te
maken van de reeds beflaande hulpmiddelen, om hetgeen
tot deze kunstbewerking betrekking heeft in al deszelfs
omvang te loeren kennen. Hij was eerst van voornemen,
platen bij zijn werk te voegen; maar dewijl in andere
heelkundige werken reeds afbeeldingen gevonden worden,
achtte hij dit overtollig. Wij zijn niet van dit gevoelen. Het zoude althans niet overtollig geweest zijn, dat
hij, bij zijne befchrijving der werktuigen, iets meer uitvoerig, b. v. naar de Chirurgifche Kupferta[eln , de platen
van B L A S I U S of het Journal van G R a F n en v.
w AL T x F. R gewezen had, vooral waar hij van de wij
dezer werktuigen fpreekt; want zonder liet werk -zigne
zonder platen, zal men de befchrijving-tuigndeha,of
moeite
vatten. Uit den inhoud der Ver
met
niet dan
blijkt , dat de Schrijver zich zal bepalen, 10.-handelig
bij een gefchiedkundig" overzigt der Lithothripfie ; 2°.
de verdeeling der Infirumenten ; 3°. de befchrijving van
het borend Infirument van c IV IA L u; 4°. de bezwaren
van hetzelve, en de daardoor ontílane veranderingen; 5°.
befchrijving van het fleenverbrijzelend Inflrument van
11 E U R T R L o U P en deszelfs ondergane wijzigingen ; 6°•
befchrijving der operatie ; 70 • — aan levenden ; 8°. om
bijzondere voorbereiding noodza -ftandighe,
maken; 9°. — die gedurende de operatie zelve bij.,-kelij
zondere aandacht verdienen ; 10 ° . — eene bijzondere nabehandeling vereifchen; 11°. waarde der Lithothripfie.
1Vat het gefchiedkundige betreft , is dit uit den aard
der zake niet zeer uitvoerig , en ontbreekt het niet aan
gistingen. Uit al het aangehaalde fcilijnen vroeger proea
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ven (2) genomen te zijn , maar die vóór c t v r A I. r, to

geene wezenlijke uitvoering geleid hebben. Pogingen van
den I{olonel ai Al', T I N in de Dmliën en van den Heelmeester r o n r. I c u E s pleiten voor het vindingrijk ver
enkele menfchen , maar deden voor het alge--nuftva
ineen weinig of niets af.
De Schrijver deelt vervolgens de befchrijving van de
werktuigen mede volgens c I v I A L E, niet de onderfcheidene aanmerkingen en verbeteringen van anderen , die Of
de vinding van c I V IA L E verder bevorderlijk hebben
willen zijn , Of hem de eer der vinding trachten te betwisten. Het verblijf van den Schrijver te Parijs, waar
hij zeker in de beste gelegenheid was, om alles, tot de
Lithothripfie en Lithothritic betrekkelijk , te kunnen nagaan, fchijnt hem , in zijne wijze van zien en mededeelen , geheel in den geest der Fraufchc Heelkundigen te
hebben doen fchrijven. Hierdoor is dit gefchrift hier en
daar eenigzins eenzijdig geworden , en vooral van Duit I)e Heer VAN
fche werken minder partij getrokken.
zeer
eene
Verhandezoo
echter
niet
DER B 00 N fchrijft
algemeen.
Hij heeft
kunstbewerking
in
het
ling over deze
gewag
geflechts
ter
loops
van de verfchillende wijzen
maakt , en bepaalt zich vooral tot de mededeeling , onder de borende werktuigen , van dat van C I V I A L E ,
naderhand gewijzigd door A at US A T , en onder de ver
dat van H E U R TE L 0 UP, met de wijzi--brijzelndto
het reeds heeft ondergaan. Die ten opwelke
gingen ,
zigte der Lithothripfie uitvoeriger en toch beknopt onderrigt wil wezen , zal in het Theoretisch -prakt i/c has
Ilandbuchi der Chirurgie van Dr. J. N. r, US T zich niet
teleurgeileld vinden. Desgelijks verdienen de aandacht
verfcheidene mededeelingen in het Journal fur Chirurgie
and liugenheilkutide, enz. Liet werkje van VAN D E r.
B 00 N blijft echter belangrijk , vooral voor de genen ,
die , om welke redenen ook, in ons land niet uitvoeriger
werken onbekend moeten blijven. Zij zullen wel door
de lezing dezer Verhandeling er niet toe komen , deze
kunstbewerking zelve te ondernemen ; dit zal ook bi,í
--
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velen het gevolg van dc lezing van andere boeken niet
wezen ; maar men verkrijgt toch algenieene denkbeelden
over liet juiste dool en de mogelijke toepasfing dezer
kunstbewerking, welke tot dadelijke proefneming kunnen
voorbereiden ; en de befchrijvingen der operatie zelve door
den fleer VAN D E R B o o N blijven altijd belangrijk, omdat hij dezelve heeft zien ten uitvoer brengen , en wel
door mannen, die daarin reeds geoefend zijn, en de voor
bezwaren bij ondervinding kennen. Bij de be.-komend
fchrijving der operatie, als : 1°. liet inbrengen van het
werktuig , of liet catheteris;nus , 2°. liet vatten van den
fl een , 3°. het fijnmaken of verbrijzelen van denzelven ,
wordt zij eenvoudig en duidelijk voorgefteld. Desgelijks.,
hoe dc lijder tot dezelve moet voorbereid worden ; wat
de operateur onder de bewerking ten uitvoer nioet brengen , en welke de nabehandeling moet wezen. Uit dc
geleidelijke wijze van voori%elling, die elk ter lezing wordt
overgelaten , (voor Gene meer bijzondere mededeeling is
zij niet wel vatbaar) leide men echter de gevolgtrekking
niet af, dat deze kunstbewerking tot de eenvoridige en
gemakkelijk uit te voerene gebragt kan worden. Het
van bl. 62-78 medegedeelde bewijst daarvan reeds het
tegendeel.
Wat nu de flotfom betreft , vervat in liet laatfle ge
dit gefchrift , de tinaarde der Lithothrip fie ,-deltvan
men
nog
geruiimen tijd in de oordeelvelling hoogst
zal
moeten
wezen. In Frankrijk heerscht onder
omzigtig
de voorllanders van beide nog in gebruik zijnde genees
om den Ileen te verwijderen, — de flecrafndin ^,-wijzen,
of beter de blaasinfnjding , en de ieenverbrijzeling
te veel hartstogtelijkheid , dan dat men reeds elke uit
als het gevolg van kalme overweging kan befchou --fprak
wen. Van deze alleen hangt cone beoordeeling af, welke
voor beide tot rigtfnoer kan dienen. Voor zoo verre de
laatfile nog door de ondervinding niet gerugt eund wordt ,
behoort daartoe de noodige tijd. Mogt deze der verdere
ondervinding bevorderlijk wezen ! Mogt de kalme rede
daarmede winst doen, en liet minder een flrijd worden,
-
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wiens perfoonlijk gevoelen zal zegevieren , dan wel cene
bcffisfing volgens hetgeen aan liet bed der fmarte ondervonden is ! Het komt ons voor, dat de Heer VAN n L R
B o o N omtrent de Lithothripfie ecnigzins niet zichzelven
in wederfpraak is , wanneer hij zegt : „ Hoe fchoon het
„ zich nu ook , volgens alle deze gronden , voor de Li„ thothripfic laat aanzien , zoo zal het toch wel nooit
bij iemand opkomen , dat de Lithothripfie eenmaal de
„ Lithotomie zal kunnen verdringen ; maar men zal in
het vervolg vooraf te bepalen hebben , welke methode
men bij fleenkranken moet volgen ;" en daarop laat
volgen : „ Naar het zich laat inzien , zal de Lithothrip„ fie wel de algenzeene methode worden ; de Lithotomic
eene uitzondering." Bevoegde beoordeelaars zijn tot
dusverre van gevoelen , dat de fleenverbrjzeling en de
fecnfnijding niet als elkander vervangende befchouwd
mogen worden ; dat elke methode hare grenzen heeft ,
welke haar door tijd en ondervinding nader zullen aangevezen worden, waardoor men naauwk euriger zal kunnen
bepalen, waar eene van beide aanwendbaar ets niet te ver
zal zijn. Reeds nu berekent men , dat nagenoeg-vange
de helft der niet fleert gekwelde lijders , om voldoende
redenen , door de Lithothripfie van dit euvel niet zal
kunnen verlost worden , en de fcenfnijding nog wel bij
dc andere helft hare toepasfing zal vinden. De fieenverbrijzcling is echter in elk geval eene fchitterende aanwinst
voor de Heelkunde , waardoor den naar hulp uitziendcn
lijder een redmiddel te meer wordt aangewezen , hetwelk
wel niet aan de verwachting van allen kan beantwoorden, maar, waar het aanwendbaar is, eene gewenscli
verfchaffen. Mogt dan ook deze po--teuikomsan
vermindering
van lijden en tot vermeerdering der
ging tot
hulp- en reddingsmiddclen op den duur de noodige belangflelling ondervinden ! Wij wenfchen den Schrijver
daartoe beílendig den noodigen lust en krachten, en,
mogt liet te pas komen , gelukkige uitkomlten.

N. G. VAN KAMPEN, DE LEVANT.
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De Levant, of Mahomedaansch Azië, volgens de
nieutivfle Ontdekkingen; een Werk ter bevordering der
kennis van Landen en Volken en van derzelver Voortbreng/els en Handel. Door N. G. VAN KAMPEN.
Ilde en h Ide Deel. Te Haarlem , b ij de Erven F.
Bohn. In gr. 8vo. 330 en 276 BI. f 6 - 30.
Le Hoogleeraar VAN KAMPEN was voornemens, dit
werk, waarmede, als vervolg op z I MM E R MAN N'S darde en deszelfs Bewoners , de befchrijving der landen buiten Europa , Au/iralië uitgezonderd , voltooid is , maar
dat tegelijk een afzonderlijk geheel uitmaakt , in twee
Deelen te bevatten; maar de menigvuldigheid der bouw
landen tusfchen Indië en den Archipel-floenvrd
liet
tweede gedeelte daarvan in twee maverpligtte hem,
tige boekdeelen te fplitfen; met welke uitbreiding, boven
het aanvankelijk toegezegde , men gereedelijk genoegen
zal nemen, om de groote belangrijkheid van hetgene men
meer ontvangt.
Uit de beste bronnen , in het Voorberigt van het IIIde
Deel grootendeéls aangewezen , wordt ons in het Ilde
een overzigt van de landen tusfchen Indië en Perzië,
daarna van Perzië, en vervolgens van Rusfisch Kauka,ë gegeven; terwijl liet IIIde dat van Armenië en KleinAzië bevat.
Reeds dadelijk wordt onze aandacht geboeid door het
verslag wegens het Rijk der Sieks , gewoonlijk , naar
eene zijner hoofdlieden, dat van Lahore genoemd, waar
de Franfche Generaal A L L A RD den beheerfcher R A Nj r•. T - s I N G zoo krachtig de hand biedt tot betere rege.
ling der verfchillende inrigtingen. Na omtrent vele andere merkwaardige oorden ingelicht te zijn, wordt de Lezer eerst aan de oude en latere Gefchiedenis van het
Perzifche Rijk herinnerd, daarna met deszelfs tegen
zeden der inwoners uitvoerig-wordigelhn
bekend gemaakt.
Met belangstelling zal men de befchrijving van KauS
BOEKBESCH. 1838. NO. 6.
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kafté lezen , cn vooral nadere kennis niet die bergilainmen maken, welke den Rusfen federt oenigen tijd zooveel wcrks geven; van welken bijna onafgebroken oor
deze en de Tfcherkesfcn of Circasfiérs, die-logtusfchen
toch reeds federt verfcheidene jaren heeft voortgeduurd,
het Ree. eenigermate verwonderde hier naauwelijks ge
gemaakt te vinden, offchoon die i}rijd, federt dit-wag
boek gefchreven werd, zeker in belangrijkheid aanmerkelijk is toegenomen.
Het overzigt van ilrmenié , de vermoedelijke wieg des
menschdoms , is der lezing ten volle waardig, en niet
minder dat van Klein-Azii , het klasfieke land , (wij
nemen hier , met eenige wijziging en bekorting, de woorden des Schrijvers over) door Grickfche kunst , poëzij
en gefchiedenis voor altijd verheerlijkt ; waaruit de Peloponnefus ten deele bevolkt werd ; waar Troje Rond en
H 0 b1 E R u S zong ; waaruit de vadérs der ongewijde Ge
Wijsbegeerte en Geneeskunst te voor-fchiedns,r
kwamen ; waar de handel reeds in overoude tijden-fchijn
bloeide ; waar de meesterítukken der bouw- en beeld
prijkten ; het land , door A L E X A ND E R'S-houwknst
,
zegepralen den dood van 11 A N NI B A L, en de worlielingen van rt 1 T H R I D A T E S tegen Rome, verheerlijkt ;
— een land , ook in de eerde Gefchiedenis der Christelijke Godsdienst onvergetelijk ; later gedurende langen
tijd het worílelperk tusfchen Christenen en Saracenen ;
de wieg van het Ottomaniiifche Rijk , en nog heden het
ftrijdperk tusfchen den Sultan en zijnen magtigen leenman, den Egyptifchen Pacha ; een land dus, dat onze
opmerking in hooge mate verdient, doch in hetwelk wij
overal fporen van het diepst en treurigst verval , zoo
naar het uit- als inwendige , aantreffen. En van dit land,
niet flechts om het voorledene en tegenwoordige zoo belangrijk , maar welligt, na korteren of langeren tijd, ook
het tooneel der meest gewigtige toekomflige gebeurtenisfen , wordt ons hier , in een betrekkelijk kort bei'ek ,
een duidelijk en leerzaam overzigt gegeven, en daarmede
dit werk befloten , in welks bezit zich ieder ílelle , die
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op Aardrijkskunde , Gefchiedenis en de kennis der Volken prijs fielt. — Twee keurige Platen verfieren deze
twee laatflc Deelen.
Mogen den geleerden en onvermoeiden Schrijver lust
en krachten gefchonken worden , om aan liet verzoek
der Uitgevers te voldoen, en ons, ten verderen vervolge
op Z 11I ME R NI A N N's arbeid, in gelijken vorm, de vol
Europa te leveren, waarop, aan-ledigbfchrjvna
het Plot der Voorrede van het IIIde Deel, eenige hoop
gegeven wordt !

Onderzoek en Phantafc van J. GEEL. Te Leiden,
b ij C. C. van der Hoek. 1838. In kl. 8vo. XZ1111
en 331 Bl.f2-40.

W V ij hebben geenen overvloed aan geestrijk fchertfende
Prozafchrijvers. Doorgaans is bij ons de ernst heer fchend , en v A N n F F I. N (die toch ook zeer goed 'ern
ulig kon wezen) heeft weinige , zijns waardige , navol gers gehad. Ik weet zelfs niet , of wij wel éénen lui migen Schrijver bezitten , oo men door luim die zeldzame mengeling van ernst of zelfs diep gevoel in de Itof
en fcherts of toch luchtigheid in den vorm verflaat, die
ons, hoezeer op geheel verfchillende wijze, zoo zeer
treft in de werken van s T E P, N E, C L A GD I U s en
JEAN PAUL. Misfchien had de Baron WAKKER VA NJ
z ON daartoe een' goeden aanleg; maar hij bleef toch
doorgaans binnen het minder dubbelzinnige, minder twijfelachtige gebied van de boert. Het werkje , dat wij
voor ons hebben , van Prof. G E E L, komt ons wel niet
als luim voor, ten minfle niet in den zin, die daaraan
doorgaans gegeven wordt , maar hij vloeit toch over van
geest en vernuft. Eenige opfl•ellen zijn geheel boertig ,
andere geleerd ; maar de onderwerpen f'aan in eene omgekeerde orde tot den titel; de Phantafie gaat vooraf en
het Onderzoek volgt. Immers tot liet laatfle behooren
alleen de Verhandelingen over het 13liyfpel bil de GricS2
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ken en over het Delphisch Orakel; de anderen zijn
Phantaf ën. \Vij zeiden echter reeds , de eigenlijke luim
daarin niet te herkennen. Het is eene geheel eigene nmanier, die echter veel van S T E R N E'S vernuft, van j c A N
P A U L's diepzinnigheid en zelfs van P L A T o's fijne ironie heeft , (daar , namelijk 7 waar deze de Sophisten voorheeft, in den Protagoras, den Gorgias, den Etithydemus.)
Zoo vinden wij dan ook , dat de Fleer GE E L vooral
uitmunt in de zamenfpraak De form der verhandeling,
het betoog (waar liet onderwerp niet geleerd is) beklemt
blijkbaar zijn welig vernuft , en hij laat zich door de
aangenomene regels niet binden. Over den ftijl heeft hij
veel nagedacht , maar zijne opmerkingen zijn meest in
een fatirisch kleed gehuld. Want fatiriek is hij , zelfs
in eene hooge mate ; zijn vernuft is dikwijls fcherp en
bijtend. Oorfpronkelijkheid van íliji en denkbeelden zal
niemand hein ontzeggen , zonder dat zij eenigermate in
het buitenfporige vallen ; en dit is in den tegenwoordiger
tijd zeer veel. Reeds zijn Ge/prek op den Drachenfels
deed hem als den vijand van het ultra-ro7nantifche onzer dagen, vooral van de Franfehe School, kennen ,
en hij blijft in dit geheele boekje aan die beginfelen getrouw. Doch loopen wij deszelfs inhoud kortelijk door.
De Voorrede (wij erkennen dit gul) is ons onverslaanbaar. Zij heeft niet het boekje niets te maken , maar
loopt over zeker opffel in den Gids : Vooruitgang. Dc
Heer G EE L doet den Schrijver daarvan gedurig als een
flokoud man voorkomen, waarvoor wij hoegenaamd gëene reden zien: in dat optel worden de legenden en kindervetellingen , als uitdrukkingen van het wonderbare
en poëtifche , in befcherming genomen ; en daar dit een
kenmerk is van de Romantiek onzer dagen, zouden wij
in dat ftuk veeleer een' jongen romantifchen Dichter herkennen. De Heer GE E I. kan zich met dat gevoelen van
dien Schrijver natuurlijk niet vereenigen; maar hoe zoo
iets als Voorrede voor zijn boek komt , begrijpen wij
niet. Wat de zaak betreft , zou liet gezag van den beroemden w n L 'r E x s c o T T neer voor den tegenflandcr
.
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van c EE L, dan voor hein, pleiten. Ile detested, zegt Sc O T T's
fchoonzoon en levensbefchrijver L O C Kil AR T, he detested

and despifed the whole generation of modern childrenbooks , in
which the attempt is made to convey accurate notions of fcientific minutiae, delighting cordially , on the other hand, in
thofe of the preceding age , which , addresfing them/elves
chiefly to imagination, obtains through it, as he believed, the
best chance of flir•ring our graver faculties alfo.
Het eerfte fluk loopt over het reizen. De Schrijver, die
in 1830 eene reis naar Zwitferland en Italië gedaan heeft,
brengt daarin eenige zijner reisavonturen , en hier en daar
ook eene fchildering van natuurtooneelen, die ons doen bejammeren, dat hij niet meer uit zijn dagboek mededeelt, hetwelk hij bij de Pisfevache bijna verloren had. Het is ter gelegenheid dat hij dit verhaalt , dat wij vooral de fcherpte ontwaren, waarvan wij boven fpraken. Hij beweert, dat men
op reis menfchenkennis kan opdoen , beter dan thuis , en als
bewijs dient : „Boven op een' heilen en gladden heuvel mis.
te ik mijn portefeuille met mijne aanteekeningen. Ik liet
„ een kreet hooren , en keerde terug, denkende: met ons
drieën zullen wij het ding toch wel vinden. Ik was voor
vond de portefeuille bij het punt der eerfte beftij--„open
„ ging, en riep uit: daar heb ik ze!— maar er was niemand
„ achter mij ; mijne vrienden waren aan den anderen kant
„ reeds op gelijken vloer. Ik befloot daaruit, dat zij aan
„ zulke nietigheden minder hingen dan ik, en leerde hen en
„ mij beter kennen." Deze reisgenooten van den Heer GEEL,
die hem dus in den heek lieten , (want dit wil hij blijkbaar
zeggen) zijn echter bekend. Zoo zegt hij ook (bl. 9): „ Wat
„ zullen wij dan van u hooren ? vraagt gij. Ik heb het reeds
gezegd, M. H.! geen verhaal boven op een flellaadje met
„ de noodige prenten, teekeningen en lampen, zoo als ik ze
„ wel eens met groot genoegen gehoord heb." Dit ziet blijk
geletterde Genootfchappen ge--baropen,ivfchd
van reizen door Italië,
voorlezing
hoogstbelangr9jke
dane,
met uitnemenopheldering
tot
Frankrijk
,
zuidelijk
en
Sicilië
eenigzins
belagchelijk
hier
en
die
voorzien,
teekeningen
de
voorgefteld wordt , waarvoor wij niet de minite reden kunnen
bedenken. Doch de gaaf van opmerking ontdekken wij in
de fchildering van den befluiteloozen Hollander, die als de
baren der zee tusfchen twee reisplannen dobbert , (bl. 20) en
van den E,ngelschman , met wien niets te fpreken noch te be.
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Binnen was , zelfs te midden der heerlijktte Natuur , (die hier
keurig befchreven wordt) dan wanneer men hem op het punt
van bokfen , harddraven en hanengevechten bragt , (bl. 40 en
very.) De verdrietelijkheden, bij al de voordeelen en genoegens , van het reizen worden hier ook niet vergeten. —
Dit lukje is een der meest onderhoudende van de verzameling.
IIet tweede: Tafelgefprek over zaken van groot gewigt , is
mede vol geest. Het tooneel is een maaltijd bij eene Maat
van fraaife Kunjlen en Wetenfchappen)-fehapij(zkrl
na den afloop der algemeene vergadering. Het is blijkbaar
een perfiffiage en des maaltijds en der prijsvragen. Er wordt
er hier eene voorgefteld : of de theorie van het Chinefche fchrift
bruikbaar zou zijn voor onze westerfche talen, en of men hier
zou kunnen verwachten voor de meer al--vaneigordl
gemeene verbreiding van wetenfchappeljke kennis. Vooraf
wordt, als de meening des Schrijvers, opgegeven, „ dat de
„ Maatfchappijen, als leerende, dat wil zeggen, onderwijzen
ligchamen , eigenlijk uitgediend hebben. Het zijn uitge--„de
„ brande kraters, waarin Jan en alleman , jong en oud, zon„ der gevaar en op hun gemak zitten kunnen." Hier fchijnt
Benige daadzaak te fchuilen , die wij niet kennen ; anders luidt
dit .Tan en alleman van zulk Bene Maatfchappij vreemd. Wij
twijfelen fchier niet, Of A CILtUS, SCAEVOLA en QUAEST OR zijn geene idealen, al zijn zij dan ook eenigzins (zoo
als de Schrijver zegt) geïdealifeerd.
Minder met Attisch zout befprengd is het derde fink, over
de pligten van een toehoorder. Hij moet geduldig zijn, al is
het , dat de fpreker hem teleurílelt , door hem te onderwijzen,
wanneer hij onderhouden , of te onderhouden , wanneer hij onderwezen wil worden. — Nu , zulk eene uitfluitende flemming zal toch wel zeldzaam zijn bij de hoorders van Benen redenaar voor de gehoorzaal! Wat de grap beteekent, oin
ernst fnert ce noemen, begrijpen wij niet.
N°. 4. Iets opgewondens over het eenvoudige geeft een
denkbeeld van de moeijelijkheid eener juiste bepaling van het
eenvoudige; want zelfs die Schrijvers, welke deze eigenfchap
in eene hooge mate bezitten, misfen haar toch ook blijkbaar
in vele gevallen, b. V. 11 E R O D O T U S in zijne verzierde redevoeringen en zamenfpraken. — Aan het hot van deze ver
(hoewel weinig of niet met dezelve in zamenhang)-handelig
men
vindt
Bene aliervoortreífelijktle ontmoeting tusfchen r, i I.-
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en SCHILLER in de Elyféfche velden, waarin
beider karakter uitnemend is volgehouden : B IL D E RD IJ K'S
foute en meesterachtig beflisfende toon, zijne harde oordeel.
veilingen , vooral over de Duitfchers , ( en daaronder ook over
S CH IL LEK zelven) ja over liet nog levende geflacht zijner
landgenooten, en zijn beroep op het gevoel, als den eenigen
hefboom der Dichtkunst; — s c H i L L ER's meer of min
duistere, onbepaalde, in de lucht zwevende, aetherifche
dicht- en fchrijftrant, vooral in zijne definitién, terwijl hij
zich geheel aan de verbeelding overgeeft. Karakteristiek is
het gezegde van BIL DE R DIJK tot SCHILLER, die hein
noodigt, order een ridfelend lommer en eene murmelende
beek , over hunne Idealen te fpreken: „ Ga daar met F EI TH
zitten, of op een kerkhof!" Eindelijk vaart S CH I L LE K,
vergramd dat BIL DE RD IJ It hem niet begrijpt of niet be.
grijpen wil , tegen de Hollanders, en BIL DE R D ij K daar.
op tegen de Duitfchers uit. Maar de Schrijver heeft van de
omilandigheid, dat juist beide die Dichters onzen opfland tegen Spanje befchreven hebben, gebruik gemaakt, om hen te
doen contrasteren. En hoe diep, hoe onmetelijk diep zinkt dan
B I LDERDJJK niet, wat fiof en vorm betreft, bij SCHILLER vergeleken! Men leze den hooggeftemden, met geestdrift bezielden Afval der Nederlanden, en B IL D E RD IJ K'S
lofrede Op FILIPS 11, op ALVA, VARGAS en al de
Spaanfche beulen van zijn Vaderland! G E E L heeft dit goed
doen uitkomen. De Gravenzoon VAN TEISTERBA NT
wordt verlegen; hij zwijgt — neen, hij zegt: „ Willen wij
„ niet wat voortwandelen? Het lang slaan wordt mij moeije„ lijk." — Hoezeer dan, gelijk de Schrijver zelf erkennen
moet, het onderwerp als een dunne draad door dit opfielloopt,
1dopt toch ook, volgens de juiste aanmerking van eenen toe.
hoorder, die draad door een klomp kandijfuiker.
Wij zagen , dat de Heer GEEL niet zeer hoog loopt met
het bijzonder eenvoudige. Even min behaagt hem de felling,
dat poëzij , als eene gave des Hemels , geenen arbeid ver
Dit is het onderwerp eener waarlijk Sokratifche za--eischt.
menfpraak met eenen Dichter, die, als door ingeving, in
eens 200 regels op het papier gebragt heeft. Met eene uit_
Rekende ironie brengt hij hem , onder betuiging dat hij tegen
geene lange redevoeringen kon, en onder louter korte vragen,
waartegen M E L I s s u s, de Dichter , zijne genakende nederlaag merkende, protesteert , tot bekentenis, dat b. v. de GearD E R D IJ Ii

„
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gica van vi R G I L 1 U s (en dus het leerdicht) , dat de verhalende en /childerende poëzij , dat de dramati/che dichtkunst en
het hekeldicht allen arbeid vereifchen. De wijze, waarop
ME L I S s us tot bekentenis gebragt wordt , is echt Platonisch; offchoon de Leydfclie Buitenfingel minder aes:hetisci
bekoorlijk is, dan de plataan en de Ilisfus in den Phaedrus
van P L A T O. Maar hier is G EE L ook op zijn grondgebied;
het is een dialoog.
De nieuwe karakterverdeeling van den Jljl is wat heel fijn
gefponnen. De Schrijver beweert, dat in den flijl vorm en
ftof één zijn; dat ftiji gedachte is, Hechts door woorden uit
B A K E zegt dit zelfde, in eene Redevoering,-gedrukt.Pof
bij de Maatfchappij van fraaije Kunrlen en Wetenfchappen
uitgefproken , en in het Xde Deel harer werken te vinden.
IIet is de plaats hier niet, om dit flak te behandelen. Wij
vragen alleen aan Prof. G E E L , die zoo veel arbeid aan de
toezij meent te moeten befleden, (die toch wel uitflorting
van het hart is) of hij dan meent, dat de goede proza/lijl
zoo geheel van zelve komt? — Het Pluk eindigt met eenige
grappige voorbeelden.
Thans komen wij tot de ernjfige Verhandelingen, en wel
eerst aan die over het Blij/pel bij de Grieken. Het wordt
toegefchreven aan eenen zamenloop van gunfi:ige omflandigheden, (in de fchildering van den za;nenloop viert onze Schrijver zijn vernuft weder bot) en wel 1. van het volkskarakter,
dat openbare bijeenkomflen veel meer beminde, dan wij; 2.
de onderwerpen der CoJnedie, parodie, van den Epos, doch
vooral van het Treur/pel, be/potting der volksleiders, en zelfs
meermalen van het fouvereine volk (onder de gedaante r;an
een' ouden fukkel), en eindelijk fchildering van karakters,
(meestal befpottelijke) in de manier van T H EO P H R A S T U S;
3. de fchoone, buigzame, dichterlijke taal, gefchikt voor
hoogen ernst en dolle boert, en dus uitnemend voor parodie;
4. de dichters, die een volkomen gebied over die taal bezaten. (Dit opflel fchijnt bij de Redactie van den Vriend
des Vaderlands, waarvoor het oorfpronkelijk bellemd was,
een fluk verloren te hebben, waar A RI STOP HA N ES eenigermate in zijne bekende tentoonflelling van S O K RAT E S
wordt verontfchuldigd.)
Het laatfle opflel, over het Delphifche Orakel, was, als
Latijnfche Verhandeling, vóór zes jaren in het Inilituut voor
Schrijver kon toen niet tot de uitgave belui.-gelzn.D
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ten , maar doet het nu , nadat Prof. x ii L L nl A N N, te Bonn ,
een zijner hoofddenkbeelden, de onechtheid van vele antwoorden des Orakels , uitgewerkt in het licht heeft gegeven.
Zijne voornaamfte denkbeelden komen hierop neder: De Dori/che ftam der Grieken hield zich voornamelijk aan het oude,
beproefde; verloochening van den enkelen ten behoeve van
het geheel was zijn grondregel; elk moet dus, volgens de
befiaande orde, op zijne plaats blijven. Aristokratie en fiilfland zijn hier Regeringsbeginfelen , gelijk Demokratie en beweging bij de Ioniërs. Daaruit vloeit afkeer tegen, en wering van het vreemde voort. De Godsdienst is ernítig en
fomber. A P 0 L L 0 is de bijzondere Godheid der Doriërs,
en het zinnebeeld van orde en harmonie. Dus is het niet
waarfchijnlijk, dat nieuwsgierigheid omtrent de toekomst, maar
wel, dat bekommering, wat den vrager ir, fommige netelige ge.
vallen te doen flood, de raadpleging van het Delphisch Orakel
ten hoofddoel ftrekte.
Sommige hoofdtrekken in deze redenering zijn uit K. o.
M ii L LE R's bekende werk , die Doriër, ontleend. Doch de
Heer GE EL heeft na het opfiellen dezer Verhandeling vóór
zes jaren (gelijk hij in een klein voorberigt zegt) erkend, dat

hij zich door M ii L L E R wat al te eng in het Dorifche beginfel had laten infuiten (bl. 278.) Met te meer ruimte kunnen wij dus onze bedenkingen daartegen inbrengen. Dat de
Doriërs over 't algemeen in den vroegflen tijd de opgenoemde
beginfelen hadden, is wel waarfchijnlijk; doch het duurde
niet lang na hunne vestiging in den Peloponnefus , of die beginfelen bleven enkel bij de Lacedemoniërs, en misfchien (zoo
lang deze nog onafhankelijk waren) bij de Mesfeniërs, in
ftand. Reeds vroeg verdwenen zij bij de Angiven en Korinthiërs, waartoe de affchafling der koninklijke waardigheid aan.
leiding kan hebben gegeven. De herhaalde onlusten en binnenlandfche twisten te drgos bewijzen zulks ; maar vooral bewijzen het Korinthe en deszelfs volkplantingen. Was ergens
veranderlijkheid, wisfeling van Iristokratie, tirannij (zoo
gehaat bij de Lacedemoniërs) en teugellooze volksregering,
het was te Korinthe; eene (lad, die, ten gevolge van flerken
koophandel, en blijkens de dienst van v EN U s door daartoe
bellemde — meisjes , misfchien van alle Griekfche Reden het
onbefchaamdsc de zedelijkheid en de oude geflrengheid val)
leefwijze overtrad. En wil men een voorbeeld der nieuwigheidszucht in hare grootIle uitgebreidheid , men fla het oog
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op het Dorifche Syrakufe, beurtelings de fpeelbal van tirannen of van het gemeen, of door brave Koningen, maar wil
Syrakufe, dat D r o N vermoordde, om--lekurig,btd;op
dat hij er eene heilzame en wijze Aristokratie wilde invoeren; men fla het oog op Korcyra, waar men zonder beden
heiligen band, die, naar echt Dorifche (ja Helleen -kingde
beginfelen, Moederflaat en Kolonie aaneenhechtte, ver -fche)
Athene te hulp riep, en zich nu aan eene llrenge-fcheurd,
Aristokratie, dan weder aan een breidelloos Volksbefluur overgaf; Korcyra, welks omwenteling T H U C i D I D ES als het
begin des algemeenen bederfs in Griekenland aanziet. Die
zelfde zucht tot verfmading der oude tucht en zeden vinden
wij in het echt Don/die, ja Spartaanfche Tarentium; zelfs
in het handeldrijvende, fierk zeevarende Rhodus zijn de opgenoemde Don/die grondtrekken grootendeels verdwenen. Wij
voeren dit flechts aan , om te doen zien, hoezeer de uitdruk
dat de opgenoemde grondtrek van den Don/dien ftam-king,
zich overal vertoont en nergens geheel onherkenbaar zou zijn,
(bi. 283) overdreven is. Wij zouden durven beweren , dat
al deze trekken van ouderwetfche deugd en vastheid van
beftuur zich bij de Ionifche Phoceërs, en derzelver volkplanting de Masfiliërs, meer dan bij eenigen Don/dien flam, buiten, Lacedemon, vertoonen. En nu de A P O L L o - dienst
waarom zou die zoo uitfluitend bij de Doriërs hebben geheerscht? Was A P O L L O niet de algemeene Befchermgod
der Imphiktionen , die ook in zijnen tempel te Delphi bijeen
waaronder zekerlijk niet alleen Doriërs behoor -kwamen,
één der elf of twaalf volksflammen , daartoe-den,iflchts
behoorende , uitmaakten. H o a E RU s fpreekt van A P o Lr o, bepaaldelijk als eenen Befchermgod van Chryfa, Cylia
en Tenedos, in of op de kust van Klein-Azie; hij geeft hem
te Chryfa zelfs eenen priester, ten wiens behoeve hij het
Griekfche leger de pest toezendt, en doet A P 0 L L o, welverre van hem als Stam- en Befchermgod van een Grieksch
volk te fchilderen, als krachtdadigen medehelper der Trojanen
voorkomen. Dit alles zou meer op een' oorfprong van de
A P 0 L L o - dienst in Klein-Azie wijzen, te meer, daar in de
nabijheid van nliletus de fehitterende tempel van den Didyrnéfcher. APOLLO fond. Doch wij willen hierop niet druk
daar E p n o It u s bij STR A r, 0 het Richten van dien tem--ken,
pel aan Kreters toefchrijft, die fommigen voor Doriërs hou tien. Maar Delos, alwaar, volgens eene aloude overlevering,
:
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A P O L L O en D I A N A geboren waren , was toch nimmer een
Dorisch, wel zeer vroeg een Ionisch eiland. P 11 E R E C YD E s noemt zelfs A P O L L O den Vader der Korybanten , die
toch veel ouder waren dan de Doriërs. Uit dit alles fchijnt
ons de onhoudbaarheid der Helling van K. o. M ii L L ER te
blijken , die ook de Heer GEEL niet ten flrengfie fchijnt te
willen verdedigen. Wij willen ook daarom de vernuftige gisfing van G EEL, wegens de meer nut, dan bevrediging der
nieuwsgierigheid, ten doel hebbende raadpleging van het Delphisch Orakel, geenszins betwisten; maar zijn fcherp oordeel
over de gisfing van D I O D O R U S, „ dat T H E as I s de uit
Orakels geweest is," bl. 307: „die uitlegging-„vindler
„ is onnoozel genoeg, om van hem te zijn," is wat hard
omtrent eenen Schrijver, door Wien wij zoo veel wegens
de oude Gefchiedenis , vooral van Sicilië, weten. De twijfeling omtrent de plaats in de Odysfée (VIII. p. 79 fqq.)
komt ons voor, op wankelbare gronden te rusten; doch het
is hier de plaats niet , om die uiteen te zetten. De Heer
GEEL houde het den Rec. ten goede, dat hij, op het punt
van de echtheid der Griekfche overblijffels, wat veel van het
Dorifche beginfel houdt, handhaving van het be/loande, in
plaats van het nieuwig'.aeidsbeginfel der Duitfchers, die daarin de Ioniërs nog ver overtreffen, en wier hypothefen even zoo
fnel vergaan als opkomen; zoo als de fabel wegens de lappendeken der Homeriden van w 0 L F F, die N I T T S C II onlangs zoo
treffelijk wederlegd heeft, en die in Duitschland hoe langs zoo
minder aanhangers vindt. Maar de Heer GE E L fchijnt daaraan
nog eenigzins te hechten, en evenzeer het onbarmhartige kortwieken van H O R A TI US goed te keuren. Befchouwen de
Leydfche Geleerden zich voor elkander als folidair ? Wanneer
het Delphisch Orakel nog beftond, zou het zijre nuttigheid kunnen hebben, het over die quaestién wegens HOME RU s en HOR AT I U s eens te raadplegen. Doch neen! het zou ons verwijzen
naar het gezegde van Cl
CICERO: Opinionum commenta delet dies.
Wij hopen niet , dat de Heer GEEL , wiens talent en geleerdheid wij hoogfchatten, ons deze befcheidene aanmerkingen ten kwade zal duiden.

Iloofdtrekken der Algemeene Cefchiedenis , in derzeh'er oorzaken , gevolgen en onderlinge betrekkingen, tot nut en order/wijd gefchetst, door A. H. r E T i s c o s, Hoc; leeraar•,
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Naar liet Hoogduitsch, door H. ni A It o N 1 E R. Te Gorinchern,
bij J. Noorduyn. 1837. In gr. 8i'o. 501 BI. f 4-40.
Niet het fchrijven eener aaneengefchakelde Wereldgefchiedenis , maar alleen het leveren van tafereelen der hoofdgebeurtenisfen, der belangrijkile voorvallen, zoo uit oudere
als latere dagen, heeft zich de geleerde Schrijver van dit
werk ten doel gelleld , ten einde daardoor den lust en ijver
voor een zamenhangend lezen en beoefenen der Gefchiedenis
op te wekken.
Het boek behelst drie Hoofdafdeelingen, waarvan de eerlle
aan de grijze Oudheid, de tweede aan den Voortijd gewijd
is ; onder welken Voortijd , indien wij de Inhoudsopgave niet
verkeerd begrijpen , de Schrijver alles fchijnt te bevatten,
wat lang vóór onzen leeftijd gebeurd is , zelfs nog den dertigjarigen Oorlog, tot op den PZunilerfchen Vrede; terwijl
de derde Afdeeling aan de gebeurtenisfen in later Tijdvak
gewijd is. De onderdeelen der tweede Afdeeling zijn : het
vroegfle tijdperk van den dusgenoemden Voortijd, de Middeleeuwen, de Hervorming en de eerfie daarop gevolgde ge
Dit plan is wel eenigzins vreemd; maar het-beurtnisf.
fond den Hoogleeraar vrij , het naar zijn goeddunken in te
rigten.
Wat de uitvoering betreft , wij vinden hier verfcheidene
belangrijke en goed bewerkte Tafereelen, waartoe vooral die
uit de oude Romeinfche en Griekfche Gefchiedenis behooren. Andere, welke insgelijks uitnemend tot het doel gefchikt zouden zijn geweest , b. v. die van het verblijf der
Mooren in Spanje, worden in het werk gemist. Waartoe
ook zulke geweldig groote fprongen, als van den Munfterfchen Vrede op de eeríie Franfche Omwenteling, genomen
zijn, kunnen wij niet bevroeden; er is toch in dien tusfchentijd nog al een en ander gebeurd, dat van gewigtigen
invloed op de Wereldgefchiedenis geweest is.
De doorgaande geest des boeks is die , welken men federt
eenigen tijd gewoon is liberaal te noemen; getuige o. a. des
Schrijvers hevige uitval tegen hen, die, te regt, de genoemde Franfche Omwenteling aan wilden tuimelgeest, diepgezonken laagte der volksmasfa, of overfpanner befchaving,
die tot herfenfchimmige droomen en onbereikbare uiterften
voert, toefchrijven.
De fiijl is nog al nieuwerwetsch Duitsch, dat is door-
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gaans tamelijk zwellende. Wanneer echter , dien ten gevolge, de Schrijver wat mild is met van liet onwederflaanbare
Noodlot en de wrekende Nenzefis te gewagen, verdenke men
daarom zijne godsdienftige gevoelens niet , daar hij op vele
plaatfen diepen eerbied, ook voor de Openbaring, aan den
dag legt, en zelfs ergens (wat bij de vermelde uitdrukkingen
eenigzins vreemd affieekt) van den invloed der Simfonslterkte
van het Offerlam op naar genade dortlende zielen fpreekt (bi.
399). Jammer, echter, dat hij, in weerwil van den lof, aan
fommige Bijbelfiche perfonen toegezwaaid, te zeer in de tegenwoordige vooroordeelen van velen zijner Landgenooten te
hunnen opzigte deelt, er, ons (bl. 40) vertelt, dat de inborst
van M o z E s ruw en opvliegend bleef, offchoon hij zeer goed
weten zal, hoe van dien verllandigen Volksleidsman getuigd
wordt, dat hij zachtmoediger was dan al het Volk, en (bi.
46) S A MU ë L een trotsch , heerschzuchtig Priester noemt.
Wij hadden gaarne gezien, dat de I leer IMI A R 0 N I E K, die
van betere gevoelens is , den Profesfor ook hier had teregt_
gewezen, gelijk hij het, in onderfcheidene andere opzigten,
zoo als waar het de eer van Haarlem tegen 14'laintz, en die
der vreedzame volgelingen van MEN N 0 S I M ON S geldt, in
noten onder den tekst gedaan heeft ; terwijl hij zich overigens
van de opgenomen taak heeft gekweten, gelijk zich zulks van
zijne bekwaamheid verwachten liet. Op enkele Germanismen,
inwerking b. v. voor invloed op het lot der menfchen , (bl:
80) willen wij riet vitten. Levenmakende voor levendmaken.
de geest (bl. 327) is eene kluchtige, over het hoofd geziene
drukfeil.
Met oordeel des onderfcheids gebruikt , kan dit werk wel
aangeprezen worden, welks breede regels zeer digt in elkander, maar met eerre duidelijke letter, gedrukt zijn. De plaat
over den titel , het offer van ALE X A N D ER aan de Krijgsgodin , en het titelvignet , de zamenkomst tusfchen H A N N IB AL en s c I P I o voorflellende , zijn bijzonder fraai.
-

Algemeene Gefchiedenis van K, F. B E C K ER verkort. Oude
Gefchiedenis, XII, 381 bl. Gefchiedenis der Middeleeuwen,
284 bl. Te Haarlem , bij de Erven P. Bohn. In kl. 8vo.
f 2-70.
Bij de goedkeuring, welke aan de Nederduitfclie overbren.
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ging van n E C RE R'S dIgenzeene Gefchiedenis onder ons pu.
bliek is ten deel gevallen, is het niet vreemd, dat de Uitgevers op het denkbeeld gekomen zijn, „om er, ten behoeve
van dezulken, die zich de twintig boekdeelen, welke zij bedraagt , bezwaarlijk kunnen aanfchaffen, en er evenwel den
hoofdinhoud van mogten wenfchen te bezitten, eene verkorting van in het licht te zenden." De Doopsgezinde Predikant A. DO IJ E R, T Z. , te Leiden , die de vrije vertaling van
het groote werk zoo uitnemend heeft volbragt , is dringend
aangezocht, zich met die taak te belasten; doch hij heeft
teregt hare moeijelijkheid gevoeld, bijaldien het van hem verlangde meer dan eene dorre kronijk en, voegt Ree, er bij ,
een kort begrip zijn zou. De overtuiging echter, dat de be.
doelde verkorting het overzigt der groote wereldgebeurtenisfen gemakkelijker zou kunnen maken, en welligt, bij het onderwijs in de tot vorming van het opkomende geflacht zoo
hoogstbelangrijke Gefchiedenis, niet zonder vrucht zou te
gebruiken zijn, heeft hem eindelijk doen befuiten, er zijne
krachten aan te beproeven. Hij onderwerpt, als uitkomst
van deze proef, in een eerfte deeltje, de door hein op eene
kleinere fehaal overgebragte oude Gefchiedenis, waarbij hij
naderhand, in een tweede deeltje, die der Middeleeuwen gevoegd heeft , en waarop hij in een derde de nieuwere , en in
een vierde die van onzen tijd zal laten volgen, aan de beoordeeling van het publiek; terwijl hij op eene hoogstbefcheidene wijze zich over de waarde van zijnen arbeid uitlaat.
Ree. is geen vriend van alwat in het vak van Gefchiedkunde onder den naam van kort begrip bekend is. Zulke ge
mogen een geregeld overzigt geven van gebeurte--fchriten
nisfen ; zij mogen namen en jaartallen naauwkeurig leeren
kennen; zij zijn niet in ítaat , liet eigenlijke wezen van alle
Gefchiedenis (het pragmatismus) te ontfluiten, en den lezer
op een tooneel te plaatfen, waar redelijke en vrije wezens,
onder een hooger wereldbeftuur, woelen en werken. In vroegere dagen , toen men in de Gefchiedenis niets anders zag,
dan een verhaal van belangrijke voorvallen , hechtte men aan
zulke gefchriften neg al eenige waarde, en kon men het denk
opvatten en ten uitvoer brengen, om dezelve in vra--beld
gen en antwoorden te kleeden: in onzen tijd is men van die
verkeerdheid teruggekomen. Men gevoelt, dat geene Gefchiedenis dezen naam verdient, dan welke, gelijk de Heer
D O IJ ER teregt aanmerkt , (bl. V) de gewigtigfie gebeurte-
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nisfen , die in den loop der eeuwen op het wereldtooneel
hebben plaats gehad, gelijk zij, onder het belluur eener alwijze Voorzienigheid, uit elkander voortvloeiden, met de
noodige levendigheid en aanfchouwelijkheid , en met aanwijzing van derzelver gang en invloed, voorftelt. Aan deze
vereischten voldoet het groote werk van BE C K ER in eene
hooge mate, gelijk Rec. meermalen in dit Tijdfchrift heeft
aangetoond. Niemand kan dit echter beter waarderen, dan
de bekwame Vertaler van dat werk; en vandaar, dat hij ook
volkomen de moeijelijkheid befefte, welke aan de hem aangebodene taak verbonden is , en dezelve met de grootíle
naauwgezetheid aanvaardde. Trouwens, Rec, moet erkennen, in de voor hem liggende twee deelen niet een kort begrip van de oude Gefchiedenis en van die der Middeleeuwen,
maar eene wezenlijke verkorting van BE C K E R'S werk over
die tijdvakken gevonden te hebben; de geest en ítrekking van
hetzelve zijn bewaard gebleven, en, voor zoo veel dit gefchieden kon, is de levendigheid en aanfchouwelijkheid in de
voorítelling, dat groote fieraad van den genoemden arbeid,
behouden. Het geheel is een voortgaand aaneengefchakeld
verhaal, in een' duidelijken en befchaafden historifehen ftijl
gefchreven, dat den lezer belang inboezemt en genoegen ver
lijdt geen twijfel, of oudere en vooral jonge-fcha.Het
lieden zullen zich van hetzelve met veel vrucht bedienen,
en het zal op den duur eene waardige plaats bekleeden naast
het fraaije, maar veel beknoptere boekje van wijlen den
Hoogleeraar r ó LI T z over de Algemeene Gefchiedenis , met
welks keurige overbrenging de Heer N If 1-1 0 F F ons vader
publiek vóór eenige jaren aan zich verpligt heeft. -landsch
De Uitgevers hebben, door een' cowpresfen en netten druk,
bij een' geringen prijs, het aan zich niet laten ontbreken,
om het werkje een ruim debiet te verfchaffen. De wensch
voor het wellagen van deze onderneming zij tevens de
wensch voor het toenemen van grondige hiscorifche kennis
onder onze landgenooten!

De Nederland/die Trolksromans. Eene Bijdrage tot de G%hiedenis onzer Letterkunde; door Mr. L. PH. C. VAN DE N
B E R G H. Te Afnflerdam , bij M. H. Schonekat, 1837. In
gr. 81 o. 198 Bi. f 2 -:
,
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Gefchied- en letterkundige Bijdragen, door 1 S A K V A N H A ItI) E R W ]f K, Predikant te Katwijk aan Zee. Te Rotterdam,
bij H. W. van Harderwijk. 1837. In gr. 8vo. 48 BI. f: - 60.
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aar onze oude Romantifche Letterkunde in velerlei opzigt
belangrijk is , maar men er hier te lande tot nog toe weinig
werk van gemaakt heeft, zoo heeft de ijverige beoefenaar on.
zer Taal en Literatuur, Mr. VAN DEN B ER G n, federt lang
reeds gunflig bekend, er eene proef van genomen, hoe men
het best derzelver kennis meer algemeen kan maken. In eene
Inleiding wordt het Bene en andere aangevoerd, betrekkelijk
het echt -nationale dier bij de lagere Elanden nog niet geheel
vergetene verhalen , als ook over het vruchtelooze van alle
pogingen, om oude volksverhalen en oude liederen door nieuwe volksromans en liedjes voor den gemeenen man te ver
Daarna gaat de Schrijver tot het eigenlijke werk-vange.
over, en geeft in het eerste IIoofddeel zoo veel mogelijk ver flag van de Ridderromans uit den fabelkring van KAR EL den
Grooten , te weten: Floris en Blancefleur, Valent ijn en Our^fon , de geduldige Helena van Con flantinopolen , de vier Heemskinderen, Malaghijs , en Buovo van Ancona. In het tweede,
van de Romans uit latere tijden, als : De Ridder met de
Zwaan, Margaretha van Limburg/t, Olivier van Castille ,
Jan van Parijs, de goede vrouw Grifeldis, Florentina degetrouwe , en Genoveva. In het derde , van de Ridderromans
uit de oude gewijde en ongewijde gefchiedenis , als : De historie van den vromen Ridder .7afon , de verwoesting van Troje,
Alexander, en de deflructie van .%erufalem. In het vierde
behandelt de Schrijver de Amadis-romans , als : Imadis van
Gaule, Palmerijn van Olijve, en den Ridder van avonture.
In het vijfde, de Romans en Novellen van gemengden inhoud, namelijk de historiën van de zeven Wijzen van Rome,
[den zoogenaamden Toovenaar] Virgilius, den .ToodfchenWandelaar , Reinaert de Vos, Fortunatus bone, de Reize van .Tan
D7andevijl, de historiën van Doctor Faustus en van Thal Ui
Een toevoegfel levert de titels van nog een aan -lenfpig.
werken, welke de Schrijver, omdat hij die flechts bij na--tal
me kende, onder het getal der Volksromans niet heeft durven opnemen. Een Overzicht (gelijk de Schrijver verkiest te
fpellen) over de Romantifche Literatuur in de Nederlanden
beluit het werk. Daarin wordt onder anderen de aesthetifche waarde dier Literatuur boven die der werken van 7 A E n,-
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L A T en dergelijke Rijmkronijkfchrijvers en Rhethorijkers aan.
getoond , met opgaaf der redenen , waarom onze oude Ro.
mantifche Letterkunde zoo langen tijd verwaarloosd geworden
Is. Hoe beknopt alles ook in dit kleine boekdeel behandeld
zij, twijfelen wij niet, of het zal de zucht tot vlijtiger be.
oefening van een veelal verzuimd vak onzer letteren op.
wekken en aanwakkeren. Trouwens het historisch onderzoek, het opdelven van het vergetene, het nafporen van oudheden , en het openen daardoor van nieuwe velden van na.
vorfching niet alleen , maar ook van dichterlijke behandeling,
dit alles ligt in den geest onzes tijds. Deze trekking ontwaart men alom, en daarvan getuigt ook de verzameling van
gefchied- en letterkundige B ijdragen door den Heere I S A K
VA N H A RD E R w ij K, welke wij daarom hier tevens aan-

kondigen.
Eerst geeft de Heer VA N H A R D E R WIJ K eenen herdruk
zijner Bidrage ter beoordeeling van de waarheid des verhaalt
aangaande de Regtspleging van K A R E L den Stouten , ( bevo.
rens geplaatst in het Me»gelwerk van dit Tijdfchrift voor
1833) en flaaft zijn beweerde nopens de waarheid dier over.
levering in een bijvoegfel. Dan volgt : Iets over het flerfjaar
van G 0 D E B 0 L D XXIP, Bisfchop van Utrecht. Opgave van
een tweede voorval, als bij de regtspleging van N. D U M A U LD E heeft plaats gehad, betreffende de gewoonte, om misdadigers het leven te fchenken, als een meisje den veroordeel
huwen wilde. Aanwijzing, wat men door de maand MA--den
DIUS , bij de Middeleeuwfche Schrijvers, te verflaan hebbe,
waarbij bewezen wordt, dat men daardoor de Meimaand wilde aanduiden. Onuitgegeven Puntdicht van D A N 1 ë L H E I Nsius. ARTUR JONSTON'S Lofdicht Op KASPAR VAN
B A ER LE, (waarbij een Nederlander door een' vreemdeling ,
en dat wel door een' Engelschman, overdreven geprezen
wordt; juist het tegendeel van hetgeen wij anders gewoon
zijn te ondervinden.) Lijkdicht op J OH A N N ES K U CH LI NUS door KASPAR VAN B A E R L E. Eindelijk Bladvulling,
opgaaf doende van den titel eener in het Hebreeuwsch gehoudene redevoering door haren opbeller GE R A RD U s VA N
D E R G R A A F F, te Utrecht, den 10 April 1700; terwijl de
Baron D'E S C U R Y verklaard had niet te weten, wie de Redenaar geweest was, toen hij het geval zelve in zijn werk,
Hollands roem in Kunflen enWetenfchappen, vermeldde. Dank
bebbe de naarftige en letterlievende Godsdienstleeraar voor
BOEKBESCH.
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de uitgaaf en de openbaarmaking van het min bekende; dank
ook voor zijne toelichtingen nopens hetgeen minder vreemd
was! Het verheugt ons inzonderheid, de waarheid van eene
daad , die K A R E L den Stouten , als handhaver van het regt,
zoo zeer tot eere ftrekt, nader bevestigd te zien, en bij al
hetgeen dien Vorst wegens zijne heerschzucht kan worden te
laste gelegd, ook het goede, dat tevens in hem uitblonk ,
te mogen blijven bewonderen.

Gedichten Van L. V. L E D E B 0 E R, A Z. Te Zaand%jk , bij
J. Heynis, Tsz. In gr. 8vo. XXIII en 190 BI. f3 - 30.
til wederom een Dichtbundel! al wederom een jong of jeugdig Predikant, die Dichter is of wil zijn, en met zijne eer
optreedt ! Bij de verwantfchap , die er tusfchen-fielng
Welfprekendheid en Dichtkunst is , laat zich dit wel begrijpen ; maar ter liefde en ten voordeele van beide meenen wij
toch te mogen aanraden, dat men aan de zucht tot de laatste
niet onbedacht toegeve, opdat men beide niet bederve, en
in beide tweeflachtig worde en middelmatig blijve. Daaren.
boven , middelmatige Preken kunnen er zijn ; ja het is zelfs
bij jonge , pas beginnende Predikanten fomtijds onmogelijk ,
dat zij er niet zijn, en zij kunnen nogtans met nut gehoord
worden , offchoon zij daarom nog niet behoeven gedrukt te
worden: maar middelmatige Gedichten , en dit niet maar zoo
eens inter amicos, voor gade en kroost enz., maar gedrukt
en in eenen bundel verzameld! Neen, dan roept ons ii
R ATIUSS alweder toe:

— — — — — Medioeribus esfe poétis
Non DI, non homines, non concesfere columnae.
De Heer LE D EB 0 ER, Predikant te Kolhorn beveelt , in
zijn Voorberigt, met veel nederigheid en befcheidenheid, wij
hadden haast gezegd , met wat vele diepe buigingen en ftrijkaadjes, zijne eerftelingen aan, die, volgens voorafgaande
naamlijst, bij inteekening uitgegeven zijn. Eenigen goeden
aanleg tot dichten, of althans eenen zich fomtijds niet ongelukkig uitenden dichtlust, wil Rec. hem geenszins ontzeggen, maar is nogtans van oordeel, dat dezelve zich doorgaans meer in ligte en losfe ítukjes , dan in het behandelen
,
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van zware onderwerpen, gunflig openbaart. Tot de laatfte
behoort b. v. het eerfle Gedicht, getiteld: De Zegepraal
van .Jehova, of het Offer op Carmel; voorzeker een hoog
dichterlijk onderwerp, maar voor dezen Dichter, zoo 't fchijnt,
te zwaar, zoodat hij beneden hetzelve blijft. Er is te veel
platte en gerekte befchrijving, ja dikwijls louter proza, te veel
herhaling van hetzelfde met andere woorden in. Men flelle zich
ook eens het treffende oogenblik der uitkomst, volgens I Kon.
XVIII: 39, voor, en verbeelde zich dit met dichterlijk gevoel, en men zal moeten bekennen , dat het door dezen
Dichter te flaauw befchreven is. E L IA S fpreekt daarop
bij hem wel ftichtelijke taal ; maar of zij deszelfs krachtige
taal in de gefchiedenis (t. a. p. vs. 40) evenaart, dit is eene
In een ander, korter fluitje, Het Nachtandere vraag.
maal des Heeren, (bl. 35-37) begint de Schrijver wel fchijn_
baar verheven met „ Serafs, die het hemellied met zilveren
wonen zingen ," en meer dergelijke hoogklinkende phrafen ; maar men vraagt onwillekeurig, met H OR A TI U S:
--

„

Quid dignum tanto feret hic promisfor hiatu P
en al is het nu juist geen ridiculus mus, die uit die monter
parturientes voortkomt, het vervolg is nogtans zeer gewoon,
en beantwoordt niet aan dien hoogen aanhef. — Het fink,
genoemd De Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen, bi. 4753, offchoon Lierzang geheeten, en hoewel „ de goede Ge„ nies der aarde" daarin eene hoofdrol fpeelt, is doorgaans
flijf en gekuntleld, hier en daar prozaïsch. — Zoo zijn ook
de Gezangen op het vi, ftigjarig bejlaan dier Maatfchappij
(bi. 142--156) wel goed gemeend, en bevatten hier en daar,
ook uit een dichterlijk oogpunt befchouwd, iets goeds , maar
zijn meestal niet dichterlijk genoeg, niet feestelijk genoeg,
ja dikwijls vrij prozaïsch. — Zoo fchijnt de Dichter ook
het ftuk, getiteld De Rampen des Levens, en bij eene afdee.
ling dier Maatfchappij voorgedragen, (bi. 95-111) niet regt
aangevat, en hierdoor niet zoo gelukkig behandeld te hebben,
als hij misfchien zelf gewild heeft. Overdreven fomber is
althans de aanhef:
Het leven is een last, te moeilijk om te dragen,
De ramp verzelt den mensch in al zijn levensdagen,
Van dat Natuur aan hem het eerst het aanzijn gaf,
Tot aan zijn laatsten troost, het flit en eenzaam graf.
T2

2"L. V. LEDEBOER, AZ.
en zoo is genoegzaam het geheele Iluk. Hij tracht het eiudelijk wel weder goed te maken, door den troost van het
Evangelie en het nut der tegenfpoeden; maar hiertoe heeft
men zulke eenzijdige befchouwingen van het leven nog niet
noodig.
Gelukkiger, offchoon op geene groote mate van oorfpronl;e{ljkheid aanfpraak kunnende maken, zijn onder anderen de
tiukjes, De Tijd, (bl. 38, 39) los en vloeijend; Deugd en
Geluk, (bl. 40-43) eenvoudig goed, offchoon het eerile gedeelte, dat over de ondeugd loopt, volgens den titel zou
kunnen gemist worden; Mijn Vriend, (bl. 44-46) in derge.
lijken trant; Mijne wijze van zien, (bl. 64-68) onder een'
wat onbepgalden titel, naar inhoud en dichterlijke zamenflelling gansch niet kwaad; Liedje, (bl. 126, 7) ter verheffing
van het huifelijk leven, eenvoudig lief; De Verjaardag, (bi.
160-163) gansch niet onaardig, waarin de vergelijking, van
de fcheepvaart genomen , goed volgehouden is. — De overige hierop volgende, als meer tot de ligte troepen behoorende, zou Ree. liefst teruggehouden, of, als dat Ann mijne Gade, bij den Doop van ons tweede Kind, (bl. 169-173)
bij deze hebben laten blijven. Gaarne evenwel wil Ree.
hiervan uitzonderen de drie lieve tlukjes van x 6 L T Y , die
goed vertaald zijn, en van de eerstgenoemden het volgende
ter proeve aanhalen uit Den Tijd:
Zeg mij waarom, grijze Tijd!
Ge als de bergtlroom voorwaarts rolt?
Pijlfnel langs den oever glijdt?
Waarom rustloos voortgehold ,
Waar de vreugd ons tegenlacht,
Blijde fcherts en vreugde ons wacht
Waarom dus het heil verftoord ,
Dat en ziel en zin bekoort?
Waarom rekt gij ieder uur
Langer dan den lang[len dag?
Waarom dag zoo lang van duur,
Of men nooit uw einde zag,
Waar de rampfpoed plaagt en kwelt,
Smart en pijn ons fta?g verzelt?
Waarom dus uw' tred vertraagd,
Waar verdriet aan 't harte knaagt?
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Zoo de Heer LEDEB O ER zich nog eens weder op de
dichtervelden wagen mogt, (want de dichterbergen te beklim
kunnen wij hem riet aanraden) dan legge hij zich ook-men,
vooral op juistheid en gepastheid toe. Zoo is het eene zon.
derlinge zamenvoeging, (bi. 9) van God te zeggen, dat Hij
wonden Jlaat, of de onfpoedszon doet dagen, en eene zon van
onfpoed geen gelukkig gekozen beeld. In: Perdelging is zijn
blik en haat in 't oog te lezen, (bi. 11) is een anticlimax.
Wat de waterroede van een' bergJlroom is , valt moeijelijk te
begrijpen , zoo als ook (bl. 23) hoe een' rijkstroon met vuur
te fchragen. — lWaardeerd voor gewaardeerd, (bi. 47) bij
den druk des huwlijksband, (bi. 128) voor van den huwlijksband, of van des huwljks band, of des huwlijksbands, en
zeeg' voor zegen (bi. 162) zullen evenmin orthographisch goed
te maken zijn , als de volgende contiructiën fyntactisch: het
zaagtig priesterheer, nu de eer/le keus be/choren, (bi. 19)
voor: wien de eerjle keus befchoren is; — geen koude trilt
ver!!ij fde leên , ( bi. 44) voor : door verflzjfde leén ; — ,, korte
vreugde derven fforelooze te (te) verwerven ," (bi. 78)
voor : om Jiorelooze enz. ; -- „ moog' , bij 't fmartlijk tranen plengen , deze troost uw harte brengen: onze lieve flui.
roert zacht," (bi. 79) waar de tweede regel onvertlaanbaar
is; — „ geen onheil treft zoo zeer, daar hij in hope leeft,
waar hij geen' troost voor heeft," (bi. 82) waar de 2de en
3de regel zal moeten omgezet, en dan voor den 2den liefst
gelezen worden: dat hj/ geen' troost meer heeft.
Ten Plotte mag Ree. met genoegen getuigen, dat in deze
Gedichten die toon heerscht, dat zij blijken, aan redelijke
Godsdienst en Christendom , aan deugd en daarop gegrond
geluk toegewijd te zijn.
,

De Renegaat ; een berijmd Verhaal, door

A. VAN D E R

HOOP, JUN.

This broken tale was all we knew.
BYRON.

Te .Amferdam , bij J. Immerzeel, Jun. 1838. In gr. 8vo.
106 Bl. f2-20.

De Heer VA N DE R 1100 P verhief zich door de eerfte voort
zijn dichtgenie tot eenen hoogen rang onder-brengflva
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de dichters, in wie onze letterkunde zich verheugde, als in
de opvolgers der groote mannen, die onder onze oudere tijd.
genoocen in het vak der poëzij hadden uitgemunt. Men heeft
intusfchen meermalen opgemerkt, dat zijne latere Rukken niet
zoodanigen voortgang aanduidden, als men met reden van
den met eenen zoo gelukkigen aanleg begaafden dichter had
mogen verwachten. Er beflaan misfchien verfchillende rede.
nen voor dit bedroevend verfchijnfel, en ééne derzelven zal
wel te zoeken zijn in den fpoed , waarmede de Heer VA N
DER H o o P alles, wat zijner pen ontvloeit, in het licht zendt.
Het dichtfluk, 't welk Rec. thans moet aankondigen, is
een nieuw bewijs van het gezegde, en beantwoordt, naar zijn
oordeel, geenszins aan de verwachting, die men zou mogen
koesteren. Het is eene foort van epifode uit de gefchiedenis
der verovering van Algiers. Die verovering doet ondertusfchen tot het dichc(luk weinig af; en beter kunnen wij be.
grijpen, wat de dichter bi. 76 zegt, dat de gewaarwordingen, die in 1830 zijne geestdrift ontvlamden, en hem het
plan deden vormen , om deze gebeurtenis in eenige tafereelen
te bezingen, hem geheel vreemd waren geworden, dan wat
op de volgende bladzijde flaat, dat hij met den vorm van
zijn verhaal een geheel ander doel had, het fchilderen van
den val van Algiers als roofftaat. Die val flaat geheel op
den achtergrond, en de lezer zou er niets bij winnen of verliezen, zou geene gaping bemerken of zijne verwachting te
vinden, indien eenig ander wapenfeit de plaats der-leurgftd
Franfche zegepraal verving. Het is de Renegaat en A L I NE,
zijne geliefde, op wie al de belangfielling is gevestigd, die
het ítuk opwekt. Rec. duidt dit geenszins ten kwade; maar
hij begrijpt llechts niet, hoe de behoefte van 's dichters hart,
om den indruk te befchrijven, dien de verovering van Algiers op hem gemaakt had, zich deed gevoelen bij het dich.
ten van zijnen Renegaat (bl. 78). Doch dit zij zoo!
De Heer VAN DER H o o P heeft een onderwerp gekozen,
dat Tederen geoefenden lezer als van zelve uitlokt , om ver
te maken tusfchen zijn fluk en een paar flukken-gelijkn
van B Y R 0 N, the Giaour en the Siege of Corinth. Het eer 1e bevat eene foortgelijke gefchiedenis , eene liefdesintrigue
in het Serail , eindigende met het verdrinken van het ongelukkige meisje; het tweede, de teekening van eenen Renegaat. In beide punten is de Heer V A N D ER u o o P verre
beneden datgene gebleven, wat hij in den Engelfchen dichter
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voor zich had. Ree. verbeeldt zich, dat íe zucht, om Beene navolging, maar iets oorfpronkelijks te leveren, daaraan
fchuld heeft ; en was dat oorfpronkelijke nu hechts beter of
even goed als datgene, wat bij vreemden te vinden is, men
zou deze zucht moeten prijzen. Indien het veel minder belangwekkend en poëtisch is , dan ware het beter, den grooten voorganger te hebben nagevolgd. Vergelijken wij eens
de fchilderij van den Renegaat bij V A N D E R n o o P en B
RON.Bij den eerften is hij een foldatenkind , in het leger
van Egypte geboren , een volgeling van N A POLE ON, na den
val van dezen balling 's lands , een revolutionair, die, nu hij
Zag bij al die ftrijdbanieren
De vrijheid nimmer zegevieren
En in heur fchoonen naam alleen
De bandeloosheid aangebeên,
gezworen had,
Voortaan , als hij zou ítrijden ,
Der dwinglandij zijn arm te wijden.
Daarom had hij nu dienst genomen bij den Dey van Algiers,
was Renegaat geworden , en llreed tegen Frankrijk. Reeds
hierdoor wordt hij in ons oog een verachtelijk karakter; zijn
afval is niet genoegzaam gemotiveerd, en zijn firijden tegen
Frankrijk beneemt hem al de belangltelling, die men hem anders , als volgeling van N A P or. E 0 N en deelende in diens
val, nog zou hebben gefehonken. Stelt daartegen den Renegaat van B Y R o N, den woesten, wraakgierigen Ilenetiaanfchen edelman, die den hoon, hem door zijn vaderland aan
wil wreken, en uit wraakzucht den tulband heeft-gedan,
aangenomen. Zijn fomber karakter is con/equent, vooral ook
daar, waar de geest zijner geliefde hem verfc'hijnt, en hem
poogt te overreden, om het valfche geloof te verwerpen, en
de leer des kruites op nieuw te omhelzen. Ree. behoeft dat
heerlijke tafereel hier niet uit te fchrijven; wie kent v A N
LEN N EP's meesterlijke vertaling van BY R o N's Beleg van
Corintke niet? De Renegaat van vA N D E R n o o P daarentegen is een onbelangrijk wezen , dat ook in zijnen afval zwak
en onbeduidend is. Na den dood van zijne geliefde (preekt
hij bladzijden lang, en waarlijk niet in korte, krachtige woorden, gelijk de geweldige aandoening of hartstogt zich ontlast.
liet ia een mengfel van godslastering en vrome overdenkingen , die zich onmogelijk met elkander en met de geheele
teekening van F ERNA ND o laten rijmen. Zijn geheele gedrag
en karakter is ook zoodanig , dat men zich niet kan begrijpen,
hoe A L 1 NE, het geroofde meisje uit Provence, den laaghartigen Renegaat, die doelloos zijn geloof heeft verzaakt en
doelloos tegen zijne landgenooten flrijdt, kan beminnen. Het
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medelijden, dat haar lot zou kunnen inboezemen, wordt geheel
verzwakt door de verachtelijkheid van den man, aan wien zij
hare liefde toewijdt, en die aldus de oorzaak van haren dood
wordt. Het huiveringwekkende en geheimzinnige, dat in den
Ciaour van B Y R 0 N, die eene foortgelijke gebeurtenis ver
houdt, is bij VAN-halt,debngizofpae
DER H 00 P verloren gegaan , en Ree. ziet weinig reden,
waarom het motto gekozen is. Het is geen broken tale; de
geheele wordt duidelijk genoeg verhaald.
Rec. houdt het er voor, dat de reden van het mislukken
van dit dichtfluk des Heeren VA N DER H o o P moet gezocht
worden in het gebrekkige plan , waarnaar het bearbeid is.
De gebreken daarvan, die door de vergelijking met de algemeen bekende fluksten van B Y R 0 N des te eerder in het oog
fpringen, kunnen niet worden bedekt door afzonderlijke fraaije,
zelfs zeer fraaije (lukken, die hier en daar voorkomen. Over
het algemeen zou Rec. zeggen, dat de fesquipedalia verba ,
waarvan de Heer VAN DER H o O P zich , gelijk bekend is ,
dikwijls bedient, aan de gemakkelijke legendemaat eene firoefheid geven, die onaangenaam is en firijdig met het denkbeeld, dat de titel van een berijmd verhaal opwekt. Die
firoefheid is echter verdwenen in het zoetvloeijende lied van
ALINE, b. v.
De bloeijende roos overdekt voor een poos
Heur blaan met zoetgeurende mosch ;
De bloemvogel zingt in den boom, dien hij koos:
't Is hemel in bloemhof en bosch, enz.
De uitvoering van dit boekdeel is zeer goed, en het vignet
doet teekenaar en graveur eere aan.
.Takob Eerlijk. Door Kapitein M A R R Y A T. Uit het Engelseh.
In II Deden. Te flmJlerdam, b ij J. M. E. Meijer. 1837.
In gr. 8vo. 654 Bl. /6-60.
Kapitein M A R R Y A T en zijne romans worden verfchillend
beoordeeld. Rec. las eens , in eene Duitfche aankondiging
van een dezer in geheel Europa gelezene werken, dat MA RR Y A T te veel de prozaïst van het menfchelijk leven was , en
te weinig dat leven van deszelfs poëtifche zijde befchouwde.
Over den fmaak valt niet te twisten, zegt het oude fpreekwoord, en wij kunnen het ons zeer goed begrijpen, dat onze
Duit/the naburen zich niet altijd met de eenvoudigheid van
M A R R Y A T's fchildering kunnen vereenigen. Zij zijn in den
gewonen trant aan hoogdravender ilijl gewend. Veel is er
ook in de romans van den Ergelfchen Zeekapitein, wat geheel
buiten den kring van het Duit/the publiek ligt, en alleen
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kan begrepen , alleen kan genoten worden door hen, die het
zeeleven kennen en in hetzelve belang Hellen.
Wat is het doel van MA R P. Y AT? Geen romantifche ver
geen fchilderingen, gelijk eene dichterlijke verbeelding-halen,
ze fcheppen kan. liet menfchelijke leven en karakter te
fehetfen, zoo als het wezenlijk is ; den mensch te teekenen,
zoo als hij zich in bijzondere flanden en betrekkingen ver
dat is zijn oogmerk, hetwelk althans zijne beste fluk--ton:
ken , waaronder Pieter Simpel en Jakob Eerlijk ongetwijfeld moeten worden gerangfchikt , volkomen bereiken. Het is juist die
getrouwe en natuurlijke voorhelling van zijne handelende perfonen, van hunne eigenaardigheden, van hunne zeden en gewoonten, waardoor zijne fchilderingen uitmunten; zoodathij
zelden iemand ten tooneele voert, of de lezer ziet den man
zely' als 't ware voor zijne verbeelding. Men heeft aas A R R Y A T
daarom in Engeland meermalen niet 5 in 0 L L E T CII F IE L D I N G
vergeleken, met wie hij zeker in dat opzigt groote punten
van gelijkheid bezit,
De perfonen, die hij in zijne best gelukte romans affchildert , zijn zeelieden , en de oneindige verfcheidenheid van des
zeemans karakter levert hem eene bijna onuitputtelijke bron
op. Van. den matroos heeft men zeker geene fijne befchaving , geen fentimenteel gevoel , geene afgemeten vroomheid
en flatigheid te wachten ; hij is onbefchaafd , maar goedhar..
tig, ruw, maar met een we!geplaatst gevoel, loszinnig, maar
daarom nog niet Hecht, Cl] Kapitein al A R R v A T , die zelf
de zee beploegt, heeft hem ons afgefchilderd, zoo als hij
hem kende. Dat hier en daar zijne tooneelen dan ook die
goedhartige onbefchaafdheid en loszinnige welmeenendheid
ons doen kennen, fpreekt van zelve; en zij, die zich daaraan
boten, moeten F IE L D I N G'S Partridge , s ICI 0 L LE T'S Pipes
en Strap, LE S A G E'S Gil Bias en zoo vele andere perfonen
uit de meest geprezene romans insgelijks om foortgelijke redenen verwerpen. MA R R Y A T heeft dit boven fommige der
genoemde romanfchrijvers vooruit, dat hij geene grove ontuchtigheden verhaalt.
Wien het dus te doen is om fchilderingen van de menfchen
gelijk zij in het Engelfchc zeeleven worden gevonden, en in
het algemeen om getrouwe en natuurlijke karakterteekening,
en daarbij om eene vrolijke, geestige lectuur, dien beveelt
Ree. dezen Jakob Eerlijk met volle ruimte aan. Het karakter van J A K 0 B zelven , van zijne vrienden , den ouden en den
jongen TOM, (beelden van den matroos in zijne goede en
verkeerde eigenfchappen , en die men bij al hunne loszinnig..
held toch wezenlijk lief krijgt) van den ouden fchoo' meester,
van M AR I A STA P L E T 0 N, enz. is voortreffelijk geteekend.
MA R KY A T'S luim en geestigheid is het geheele boek door
verfpreid, en de laatfle hoofdflukken zijn het bewijs, hoe hij
ernilige, hoogernflige tooneelen met niet minder gelukkigen
uitflag weet te befchrijven , en den lezer zoo wel tranen van
diep gevoel , als een fchaterend lagehen weet te ontlokken.
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Het vertalen van MAR R Y A T'S werken is eene moeijelijke
taak. Het komt Ree. voor, dat de Vertaler van Jakob Eer
zich vrij wel daarvan heeft gekweten. Over de getrouw--lijk
held der zeetermen kan Ree. minder oordeelen. Het ontbreekt misfchien hier en daar wel eens aan de noodige los
ook niet overal was het mogelijk , de aardigheid-heid,n
geheel terug te geven, welke natuurlijk alleen gevoeld wordt
door hem , die het oorfpronkelijke kent. De liedjes van
T 0 M hadden vooral wel wat meerdere gemakkelijkheid kun.
nen lijden. Maar waarom toch de opfchrifren boven de ver
weggelaten? Daardoor zijn veleaar--fchilendoítuk
dige fpelingen verloren gegaan , die M A R R VAT, op het
voorbeeld van F IE L DIN G en anderen , daarin gebragt heeft.
Wij wenfchen het boek vele lezers , en de lezers veel ge
gelijk Ree. gaarne betuigt bij het lezen van .Takob-noeg,
Eerlijk in ruime maat gefmaakt te hebben. — De uitvoering
is goed.
Ree. eindigt met den wensch , dat onze Uitgevers en Vertalers ons nu niet alles zonder onderfcheid van MAR R Y A T zullen opdisfchen, maar de wezenlijk goede zijner werken uitkiezen. Dat is in hun eigen belang.

Avonturen van Pieter Simpel, door Kapitein MARRY A T.
Naar het Eng elsch , door G. H. NAGEL. In III Deelen.
Te Am/lerdam , bij Gebr. Diederichs. 1837. In gr. 8vo.
820 Ill. f 7 - 20.
Pee, had zijne aankondiging van .Takob Eerlijk reeds ge-•
fchreven , toen hem ook Pieter Simpel ter beoordeeling werd
toegezonden , het meesteríluk , dat MA R R Y A T'S roem door
geheel Europa heeft gevestigd. Het is hier vooral, dat zij ne gaaf van karakterteekening, zijne levendige en belang
zeeleven, zijne onuitputte--wekndbfchrijvgaet
lijke luim zich in haren groorlien rijkdom vertoonen. SIMr EL zelf, in zijne onnoozelheid en onkunde van de wereldfche
zaken , maar tevens met zijn goed gezond verfiand en welgeplaatst hart, die hem die onnoozelheid trapswijze doen overwinnen ; zijn vriend o'B R IE N met zijna lei fiche naïveteit , en
bijna ieder der fcheepsmakkers van de beide vrienden — men
ziet hen als 't ware voor zich, en volgt hen in hunne ver
avonturen met onafgebrokene belangílelling. Ree.-fchilend
betuigt althans gaarne, dat hij , die zich vroeger in het oor
verlustigd , nogmaals de vertaling niet ge--fpronkelijhad
noegen heeft gelezen , en durft ieder, die van eene vrolijke, geestige lectuur houdt, het boek in volle ruimte aanbevelen.
De Heer N A GE I. heeft als Vertaler zijnen naam op den
titel gezet. Ook hier geldt, wat aangaande de moeijelijkheld van het vertalen van M ARE VAT vroeger is gezegd ,
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en wij willen dus gaarne toegevendheid gebruiken. Maar er
is toch in de vertaling veel, dat fluit. De Heer NAGEL
heeft aan dezelve losheid en familiariteit willen geven , en
daartoe, ongelukkig genoeg, in de veelvuldige gefprekken
onophoudelijk je en jou , zen, ouwe enz. enz. gebruikt. Dat
is hinderlijk in het lezen, en bereikt het doel volf'i rekt niet.
Op zulk eene wijze zal men aan onze taal de noodige losheid en gemakkelijkheid voor het fchilderen van het dagelijk.
fche leven niet bijzetten. Het wordt platheid en gemeenheid,
en deze behooren altijd vermeden te worden, Het is jammer , dat de Vertaler daartoe zijne toevlugt heeft genomen. —
Waarom is (I. bl. 135) liet Engelfche aye, aye (ja, ja) door
ai, ai overgebragt? Nog minder begrijpt Ree., waarom in
het tweede deel anderhalf hoofdhuk geheel zijn weggelaten ,
waarin S w I N B U R N E zijn regt karakteristiek verhaal doet van
NEL S ON's zeeflag bij kaap St. Pincent. — De Iteendrukplaatjes voor ieder deel zijn f'ober uitgevallen. — Intusfchen
wenfchen wij aan dit amufante boek een ruim debiet, en
gelooven niet, dat iemand zich de lezing zal beklagen.
Jaarboekfe voor de Provincie Overijsfel voor 1838. Te Zwolle,
b ij J. J. Tijl. f1- 50.
Friefche Volks- 4lmanak voor 1838. 3de Jaargang. Te Leeuwarden, b ij L. Schièrbeek. f: -75.

-Al wederom twee achterblijvers, die wij zoo laat ontvingen, dat wij ons nu, in April, nog moeten haasten met de
aankondiging, waartoe wij dan ook zoo kort en fpoedig mogelijk overgaan.
No. 1. De redactie van dit boekje heeft zich een geheel
ander publiek voorgefteld dan die van den Almanak voor
Oudheid en Letteren; beide kunnen alzoo gelijken tred houden, zonder elkander te hinderen. Hoewel wat laat ter wereld gekomen , kan het een gewestelijke Staatsalmanak genoemd worden; en foortgelijke producten komen wel meer
wat langzaam te voorfchijn. Behalve den tijdwijzer, bevat
het de verjaardagen der Leden van het Koninklijke geflacht,
de namen van die der Staten- Generaal , Ministers , Raad van
State, en alle Collegiën , in den ruimíten omvang, tot de
Justitie en het algemeen Beftuur behoorende; daarna het gewestelijk Befluur, in vier groote afdeelingen gefplitst, zoo.
dat men bezwaarlijk den naam van eenig ambtenaar of regent
van de burgerlijke, militaire of regterlijke magt vergeefs zal
zoeken. Ook het kerkelijke is uitvoerig behandeld, en de
reis- en afflandwijzer voor de geheele Provincie er ten flotte
bijgevoegd. De tweede helft van het boekje levert aanteekeningen over den burgerlijken slaat, de bevolking, het onderwijs, flaat van den oogst, befchouwing van den handel in
de Provincie, overzigt van de belangrijktle gebeurtenisfen in
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het gewest, flatistieke opgaven omtrent de veenderijen, korte
kronijk der Provincie, getrokken uit de verhandelingen van
Mr. J. T E R P E L I{ WIJ K , levensberigt van wijlen den ver
Burgemeester van Deventer, Mr. at. VAN D o o R--dienfljk
N 1 N c K , en tot toegift een paar klakjes , tot de antiqui,eiten
der Provincie behoorende. Drie fraaije gelleendrukte afbeeldin.gen zijn gepaste ophelderingen en geenszins overtollige
fieraden van dit werkje, dat blijkens den inhoud, niet zorg
uitvoerig bewerkt is, en alzoo volle aanbeveling verdient,
als bruikbaar en belangrijk voor allen, wie het te doen is om
meer dan oppervlakkige kennis van het gewest Over stel.
No. 2 wandelt, onder het oog van zijnen kundigen beftuurder , het vierde jaar van zijn beflaan met vasten tred te
gemoet. In dezen derden jaargang wordt het verhaal Ilyd
Jarla befloten. \WTij ontvangen daarop een ander, getiteld de
togt naar Oudega, en eene legende, de verarmde weduwe van
Sexbierum. Het welgefchreven levensberigt van w 1 G L E
VAN A V T T A wordt door een gelukkig uitgevallen afbeeldfel
van dien grooten man opgeluisterd. De kundige verzamelaar
zet zijne toelichting van Friefc/e Spreekwoorden ook thans
weder , tot ons genoegen , voort. Lenige aanwijzingen voor
hen, die Gaasterland willen bezoeken, en eene goede be.
fchrijving van de Stins Grovestins , met eene welgelukte afbeelding, zietdaar de voornaamtte prozallukjes, behalve een kort
vertoog over het gek acht F11 L LAM A, met de afbeelding
van het flot te Bergurn , en iets over Dragten. Het nafchrift
van den bekwamen Redacteur ontflaat ons bijna van alle recenfie; alleen willen wij op het poëtisch gedeelte aanmerken, dat het fiukje de .Terre Mourn ons minder beviel, dan
dat van denzelfden Dichter in den voriger jaargang: die
blonde ,4tiroor komt ook tusfchen het Landfriesch wat nuchteren
in. De anecdote naar L A N G B EI N werd in een vorig jaar
in een' anderen Almanak reeds op anderen toon vermeld en
toen niet een plaatje voorzien. De liefhebbers mogen dus
ook hier, even als met een flukje van den vorigen jaargang,
de vergelijking beproeven. De overige berijmde flukjes ma.
]ten, fret eene enkele uitzondering, wel geene aanfpraak op
hooge vlagt , maar laten zich toch met genoegen lezen. Alwat tot den eigenlijken Almanak behoort, is ook met zorg
bewerkt , hetgeen de bruikbaarheid van dit bij uitflek Friefche
jaarboekje voor het algemeen en voor de inwoners dier belangrijke Provincie werkelijk vermeerdert.
Ruimer verflag en uitvoeriger aanprijzing mogen deze
boekskens niet ten deel vallen.
No. V. Boekbefch. bl. 187, in de noot, faat, door ver(x) voor eene (z).
zien, viermaal eene

BOEKBESCHOUWING.
Gefchiedenis der hervorming in de Zestiende Eeuw ;
door j. II. M E R L E D'A U B I G N L. Uit het Fransch
vertaald. L crnaeerdcrd met een/ge flai2teekcningen
van J. J. LE ROY, Predikant te Oude Tonge. Ijle
en IIde Aflevering. Te Rotterdam , bij van der Meer
en Verbluggen. 1837. In gr. 8vo. 320 Bl. f2. 50.

N aauwelijks is liet eene werk over de Kerkhervorming

in liet licht verfchenen , of er komt weder een ander over
hetzelfde onderwerp bij dezelfde Uitgevers van de pers.
Niet zeer lang geleden toch kondigden wij het eerfle der
twee Deelen des werks van den Bazelfchen Hoogleeraar
11 A G E N B A C II aan; en nu ontvangen wij uit datzelfde
Zwitferland, maar van Benen Profesfor uit de nieuwe
Theologifche I-Ioogefchool te Genève, niet name nI E R L E
D'A U Ii I G N E , liet begin van een werk , waarin dezelfde
(tof behandeld wordt , en dat in vier of vijf Deelen , elk
van vier Afleveringen, beflaan zal.
Als iets kenmerkends van zijn werk wordt door den
Schrijver opgegeven , dat hij „ God in de Gefchiedenis"
zal doen zien; en , wél verftaan zijnde van de redes ijke
en zedelijke leiding des Godsbeftuurs , is dit op zich
zeer goed ; maar dat zulk eene befchouwing zoo-zelf
zeldzaam is , als hij in de Inleiding en zijn Vertaler in
de hoorrede beweren , kan Ree. niet toeílemmen ; en dat
liet hier zoo veel meer dan elders uitkomt, heeft hij in
het tot hiertoe geleverde niet kunnen ontdekken. Het
zal toch wel , hoopt hij , niet zijn in zulke redenering
en uitdrukking, als hem b]. 12 in het oog liep : „ Er
wordt in de gefchiedenis eene geboorte van God ver
zou niet in de gefchiedenis zijn ! JE--„meld,nGo
, Z US C 11 R I S T Us is de waarachtige God van de gefchiedenis der menfchen" ? Eene geboorte vara God?.,.
U
BOE r OESCH. 1838. NO. 7.
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Dus ook confequent een dood van God, zoo als in een
oud Hoogduitsch kerkgezang: „ 0 grosfe noth , Gort
„ is todt !" Is dit Evangelisch ?
In de eerfle Aflevering van dit werk , genoemd eerjie
Boek, is de (laat van zaken vóór de Hervorming; in
de tweede , of het tweede Boek , de jeugd, bekeering en
eerjie bedrijven van L U T H E R vervat ; doch verder een
geregeld overzigt van dezelve te geven, is Ree. niet wel
doenlijk, of hij moest zich de ondankbare moeite getroosten, om de 127 artikels van het eerfle , die in eenen
Inhoud vooraan gemeld (aan en in 177 bl. behandeld
worden , over te fchrijven , en zoo ook die , welke in
het tweede voorkomen, waarvan geen inhoud gegeven
wordt, van bladzijde tot bladzijde nagaan. Er komen
hier wel vele meer of minder bekende , herinneringswaardige , ter zake dienende dingen voor ; maar het heeft
hier en daar meer het aanzien van bijeengezamelde bij
dan wel van een meer naar een vast plan-zonderh,
bewerkt en f{evig zamenhangend werk. — Er is hierin
ook wel het een en ander, dat op zichzelf wél en belangrijk gefchreven is , zoo als bl. 108 env. , waar over
den Raat der Volken enz. als meer of minder voorbereidend, in betrekking tot de Hervorming , of bl. 143
env. over den invloed van de herf'elde Letteren op dezelve; doch er zijn ook andere dingen, die Ree, te een
niet juist voorgefleld voorkomen. Zoo zegt de-zijdgof
Schrijver , reeds in den aanvang , wel met regt , dat de
gefchiedenis der Hervorming iets anders is , dan de gefchiedenis van het Protestantismus ; maar niet juist , dat
in de eerfle alles het kenmerk van een Goddelijk, in het
laatfte van een menfchelijk werk draagt : in beide is ,
meent Rec. , het een zoo wel als liet ander te zien ;
want de handelende perfonen , door welke God zijne oog
uitvoerde, waren menfchen ; en iets bovennatnur--merkn
lijks en wonderdadigs zal men toch in de eerffen niet willen zoeken. — Zoo ïtelt de Schrijver vervolgens twee
beginfels , waaruit de Hervorming voortgekomen is ; de
toenemende magt der bedienaars van liet Evangelie, en
,
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net bederf der leer , als zaligheid uit de menfchen , en
niet uit God : in beide opzigten is hier mede veel waar
gezegd , naar liet laatiFe geenszins onbepaald waar -;heid
ets liet eerfee , althans in liet begin , de reden van L IrT H L R's en z tv 1 N c :. t's handelwijze niet. — De voor
worden hier, bl. 100 env. ,-lopersd1Ívming
veel te oppervlakkig behandeld, en aan hunne verdien
verre na niet genoeg regt gedaan. Zonderling is-lenop
liet dan ook , wat er , bl. 177 , van de voorbereidfelen
en voorbereiders der Hervorming gezegd wordt : „ Nergens zag enen de magtige hard verfehijnen , welke de
„ hand Gods moest zijn." Was dan in dat vorige en
door de voorgaande perí'onen ook de hand Gods niet te
zien ? Maar dit zijn van die Fr nfche antithefen , zoo
als men er meer in dit werk vindt, die meer fchitterend
dan grondig zijn. — Zoo zou er ook op liet volgende,
1b1. 150 , vrij wat aan te merken zijn : „ Deze vereeniging der letteren niet het geloof maakt een' belangrijken
„ trek uit der Hervorming, en onderfcheidt haar zoo van
de vestiging des Christendoms , als van de godsdier„ Itige vernieuwing (?) van onze dagen. De Christe„ ren , welke ten tijde der Apostelen leefden , hadden
de befi liaving hunner eeuw tegen zich ; en liet is ,
op eenige uitzondering na , eveneens niet die van onzen tijd gelegen. De meerderheid der geletterde man„ nen was voor de Hervormers. De openbare meening
„ was hun gunlUig. I-Iet werk won er bij in uitgebreidheid : mogelijk verloor het daardoor in grondigheid."
Iloe ! was of is de befchaving nadeelig voor liet reine
Christendom ? Zijn de befchaafdite , de meest geletterde
menfchen thans meest tegenstanders van hetzelve ? Verloor het werk der Hervorming in grondigheid, omdat de
meerderheid der geletterde mannen , zoo wel als de openbare ineening , daaraan gnníl:ig was ? Is grondige kennis
dan niet de beste grondf ag van liet redelijkile geloof?
— Even zonderling klinkt het , wat de Schrijver bl. 309
beweert : „ De Hervorming verzette zich tegen liet Ra(i 2
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„ tionalismus , vóór dat zij zich tegen het bijgeloof ver-„ zette." Hoe ! was dan- eene Kerk , die zich in hare
Opperhoofden de onfeilbare leiding van den Heiligen
Geest , en als zoodanig een onfeilbaar gezag toefchreef,,
en eindelijk eenen T E T z E L en dergelijken niet meer dan
Apostolisch gezag rondzond , eene ratio.nalistifclle Kerk ?
Was liet Rationalismus, of vel liet overdreven1 c Supranaturalismus en Bigottismus , dat zulke Apostelen predikten ?
Zonder dus het goede, dat in dit werk is , teIniskennen , vindt Ree. geen reden , om er zoo hoog mede te
loopen , als de IIeer Vertaler L E It o Y zich in zijne Voor rede niet hetzelve ingenomen toont ; geen reden ook , om
heli na te zeggen , dat „men te G'eracve in onze dagen ,
„ helaas ! het werk der Ilervormin: door verguizing der
„ waarheid maar al te zeer heeft verloochend !" (in Gem.
ve , let wel ! waar men , twee jaren geleden , met veel
plegtigheid het Ilervorntirgsfeest gevierd heeft) ; geen reden nog eens , om met zulke overdrevene klagten in te
flemmen , als hij , bi. VIII, IX , over „ het bederf der
„ Hervormde Kerk ook in ons Vaderland" aanheft , alsof
zij „ verre van haar oorfpronkelijk karakter ontaard ware , en in velerlei opzigten eene loutering behoefde."
Immers wie het wél meent met Godsdienst en Christendom , en zich door geen fektengeest en menfchengezag
laat beheerfchen , zal wel hare gebreken en de noodzakelijkheid harer verbetering en volmaking niet ontkennen ;
maar hij zal tevens dankbaar erkennen , dat de geest van
het reine Christen- en echte Protestantendom nog niet uit
het Nederlatrrlfche , reeds drie eeuwen beftaande , IIervormd Kerkgenootfchap geweken is, of bij eenige weinigen , die zich oud- Hervormden gelieven te noemen , de
wijk genomen heeft : en wat de duurzaamheid der Christelijke Kerk aangaat , zal hij , evenzeer als L n R 0V ,
zijne hoop vestigen op de beloften van haar eenig Hoofd,
j n z v s c II R I s z- u s , door de ondervinding van achttien eeuwen bevestigd, zonder dezelve op de menfchelijke
bepalingen en grondslagen , waarop liet Hervormd , oï'
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welk ander Christelijk Iierkgenootfchap ook, vroeger of
later gevestigd is , toe te pasfen.
De Aanteekeningen , die de Vertaler bij het werk ge.
voegd heeft , zijn grootendeels van historifchen aard, tot
nadere kennis van perfonen, van welke de Schrijver flechts
ter loops gewaagt, en zijn als zoodainig nuttig. Enkele
andere zijn meer dogmatisch of practisch, zoo als die op
bl. 231 , 233, 267, 8, doch die Ree. kortheidshalve,
of ook wel , zoo als die van bl. 282 , 3, 5, om des
vredes wille , thans voorbijgaat.
Ree. heeft boven nog vergeten te melden, dat de tweede Aflevering nog 5 bladzijden van het derde Boek behelst , hetwelk getiteld is : De 4flaten en de The/en ,
1517-1518 , waarover , als slechts het begin van T n TZ E L's aflaathandel verhalende, het thans niet noodig is,
verder iets te zeggen. — Vie dan dit werk lezen wil,
doe het met oordeel des onderfcheids, late zich door geen
magtfpreukige thefen of antithefen verbijsteren , en doe
zijn nut met het goede, dat hij vindt !

De JIartsbisfchop van Keulen, CLE Dl r, N S A U GU S T,
Vrijheer van Droste tot Vifchering , befchousvd in z ijne beginfclen en zonen op/land tegen de wetten. Uit
echte Staatstukken opgemaakt en door fchriftclijke bev ijzen bevestigd. Naar het Hoogduitsch. Te Zalt
bommel, bij J. Noman en Zoon. 1838. In gr. 8vo.
86 Bi. /1-:
-
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e hoofdzaak van de in dit boekje verhaalde gebeurtenis is uit de nieuwspapieren zoo overbekend , dat liet
overtollig zou zijn, dezelve hier te herhalen; maar daarom is de uitgave van dit /tukje geenszins overtollig, ver
daarin de geheele /laat van zaken , van den eeríten-mits
oorfprong af, tot aan de wegvoering des Aartsbisfchops,
overeenkomftig officiéle flukken , opengelegd , en in zij
voorgedragen wordt. Immers,-negafchzm
na een kort overzigt van den nog zeer achteruitzijnden
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godsdieniligen toelland van het 'I,t /1erland , foet het ,
uit een reeds in 1817 uitgegeven gefchriit van den Baron
C. A. VON DROSTE 7.0 VISCIIERING, deszelfs
Reil hierarchifche beginfelen kennen , waarin hij ook in
1820 , als Vicaris-generaal, met de hem eigene onverzettelijke ftijfzinnigheid volhardde. Verder toont net ten
duidelijkfle aan, dat niet Hechts des Aartsbisfchops han
gemengde huwelijken , maar ook-delwijztnopgr
nog drie andere met 's Lands wetten en de regten der
Regering ftrijdige daden , regtmatige punten van bezwaar
tegen hein hebben opgeleverd ; door welk alles de han
des Pruisfifchen Gouvernernents , dat hem met-delwijz
overgroote lankmoedigheid geduld heeft, in het oog van
onpartijdigen allezins zal moeten gebillijkt worden ; maar
ook waardoor de wensch bij alle vrienden van waarheid
en regt , van burgerlijke en godsdienfrige vrijheid zal
worden gellerkt , dat Pruisfcns befluur in zijnen regtmatiz en tegeniland tegen alle hiërarchale aanmatigingen vol
aan de Vorflen van Europa, zoo aan de-harden,
Katholieke als aan de niet-Katholieke, het voorbeeld geven zal van ílandvastig verzet tegen Bene vreemde geestelijke overheerfching , die , hoe zwak ook hare magt
zijn moge, nogtans in beginjelen Reeds dezelfde blijft,
een Rijk in een Rijk onafhankelijk zoelst op te rigten ,
en , zoo wel in Republieken als in Monarchijen , het
ongefchonden beflaan der burgerlijke en godsdienilige vrijheid bedreigt.

Bekeering van Doctor A. C A PAD o SE, Portngeesch
Israëliet. Uitgegeven door het Genoot/chap der Vrienden van Israël te Neuchatel. Uit het Fransch vertaald door M. j. C II E V A L L I E R. Te ArnJr'rerdam ,
bij G. van Peurfem. 1837. In gr. 8vo. 64 Bl. f : - 90.
aloe men ook over Joden -bekeeringen in liet algemeen,
en over die van de beruchte Profelyten c A PA n o s E en
t) A C 0 s r A in liet bijzonder denke , dit is zeker,, dat
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eene getrouwe gefchiedenis van zulke overgangen tot het
Christendom flof tot belangrijke ziel- en menschkundige
opmerkingen zou kunnen geven. Doch hiertoe is het
ook onontbeerlijk noodig , dat zulke gefchiedenisfen volledig en getrouw, zonder achterhouding, zonder opfinukking , gefchreven zijn : ontbreekt er toch de volledigheid
aan, dan raakt men niet alleen met den waren thaat van
zaken niet bekend , maar men vergist zich ook ligtelijk
in de oorzaken en gevolgtrekkingen; en kan of wil de
Schrijver daaraan niet voldoen , omdat het fomtijds hartsgeheimen raakt, die men aan het Publiek niet openbaren
kan, dan deed hij beter met zulk eene onvolledige gefchiedenis terug te houden. Vindt men reden, om opfiering en
overdrijving in zulke verhalen te vermoeden, men raakt
ligtelijk in verzoeking, om, zoo al niet de waarheid,
althans de haarde van het gebeurde te betwijfelen.
Daar liet bovenítaande verhaal wel door het op den
titel gemelde Genont{chap uitgegeven, maar, op deszelfs
verzoek , door den Heer C A P A D o S E zelven , toen hij
in Zivitfcrla/2d was , opgeíleld is , mag men daarin natuurlijk de noodige volledigheid verwachten; en men vindt
er ook een aantal meer of min belangrijke bijzonderheden
in , die tot kennis van deszelfs overgang tot het Christendom kunnen leiden. Maar in datgene, waarop het
meest aankomt , in het vermelden van de eigenlijke en
naaste oorzaken, die hein tot dien overgang gebragt hebben, vindt Ref. eene onvolledigheid, die hem niet bevredigd heeft. Immers bl. 11 verhaalt c A PAD 0 S E, dat
hij eens zeer gebelgd was over een paar dichtregels van
BILDERDIJK, die zijn vriend DA COSTA hem mededeelde, omdat hij daarin eene Ouwe list meende te zien
om hen tot het Christendom te verleiden; en nu volgt
hierop onmiddellijk, dat hij en zijn vriend, van dien dag
af, het Woord Gods , en wel de Schriften des Nieuwen
Verbonds , ten onderzoek in handen namen: hier is eene
gaping, die niet aangevuld, iets raadfelachtigs , dat niet
opgelost wordt. — Zoo zegt hij ook t. d. p. , dat
B 1 L D E R D Ij K„ gedurende zoo vele jaren in naauwe he.
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trekking met hem gef'taan had, zonder hem ooit van het
Christendom te reppen ;" maar b]. 29 zegt hij van hem,
„ dat deszelfs fchriften en gefprekken eenen aanmerkelijken invloed op hun godsdien ig beflaan gehad hebben :"
hier is wederom Bene gaping, en zelfs eene zekere f1rijdigheid. — Zoo fprcekt hij bl. 29 en 30 wel van het af
zijner geloofsbelijdenis bij den Pred. E G E L I N G;-legn
maar of dit na voorafgaand onderwijs bij denzelven , of
wel alleen ten gevolge van eigen onderzoek gefchied zij ,
dit wordt niet gemeld.
Voor liet overige , gelijk wij de zaak zelve den Kenner der harten overlaten , zoo laten wij ook deze en gene
overdrevene en zonderlinge wijze van vooruielling en uit
voor rekening van den Schrijver, en willen hier--druking
over geen' penneilrijd voeren , die noch aangenaam noch
nuttig is ; terwijl wij over het geheel met dit boeksken
op verre na zoo hoog niet loopen , als de Zwitferfchc
Uitgever P E T T A V E L en de 1Iollandfche Vertaler c H EV A L L IE R , die beide hetzelve met eene aanprijzende
Voorrede voorzien hebben.
Verhandeling over de kennis van den ouderdom des
Paards; door N. F. G I R A R D e2 J. G I R A R D, Hoog leeraren aan de hee- artfenijfchool enz. te fllfort ;
naar de derde uitgave uit het Fransch vertaald, door
F. C. HE K Bi E IJ E R, Ilee-arts der eer/le Klasfe enz.;
met eene Voorrede van Dr. A. N U Iii A N , Directeur
en Hoogleeraar aan 's Rijks Yee-artfenfchool enz.
te Utrecht. Te Utrecht, bij N. van der Monde. 1837.
In gr. 8vo. XXXVI en 89 Bl. f 1 - 80.
,Verhandeling over de kennis van den ouderdom des
Runds van het Schaap , den hond en het Varken;
door en b ij dezelfden. 1837. In gr. 8vo. 120 Bl.
,

f 1-80.

W ij voegen in onze aankondiging beide (tukjes bijeen,
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die de Uitgever gefcheiden heeft, waarbij hij niet bedacht
is geweest , dat de titel van N°. 2 nu mede Bene Voorrede van Dr. NU MA N belooft , die echter alleen voor
N °. 1 te vinden is ; ook heeft N°. 1 cene cerfrc afdeeling , waarop gecne tweede volgt ; want N°. 2 is eigenlijk deze tweede afdeeling, gelijk ook op bi. 1 tot opfchrift haat, 't geen n. b. op bi. 120 als eerie misftelling
wordt opgegeven en in „ eerfle afdeeling" moet worden
veranderd. Zoo zouden dan beide fiukl,en uit eerie eer
tevens de laatfee is.
-fteadlingbr,
Met deze aanmerking willen w ij niet te kennen geven
dat de íchciding van dit werkje in twee afzonderlijke [lukjes af te keuren zij ; wij willen alleen doen opmerken ,
dat zij naauwkeuriger had kunnen gefchiieden , en dat
liet voegzaam ware geweest , ook een' algemeenen titel voor
beide ílukjes er bij te geven • die , althans in ons exemplaar , ontbreekt. En daar wij toch bij erne vertaling
minder niet het oorfpronkelijke werk , dan niet de wijze,
waarop het in 't Nederduitsch gekleed is , te doen heb
kunnen wij noch in het gele en roode pak ,-ben,zo
noch in den overigen vorm bijzonder behagen vinden.
Ook heeft de Veciirts der eerlle kiasfe , thans tijdelijk
Adjunct- Paardenarts bij het korps rijdende Artillerie van
's Lands Armee , geene ongedwongene vertaling gegeven,
maar een dreef en moeijelijk leesbaar werk, 't geen voor
onze landgenooten niet zeer aanlokkelijk wezen han. Overigens fchijnt liet oorfpronkelijke werk , voor zoo ver
wij uit deze vertaling kunnen oordeelcn, zeer naauwkeu.
rig te zijn. Iiet bevat eerie menigte zaken , die niet
Hechts voor paardenkoopers, maar ook voor beoefenaars
der natuurlijke gefchiedenis belangrijk zijn. Misilellingeln
van aanbelang hebben wij niet gevonden. Op bl. 86 van
N. 2 , regel 16 , moet men voor boven - binnentanden
onder -binnentanden lezen , gelijk de zanienhang aantoont
en ook uit de verklaring der afbeeldingen blijken kan,
,
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Nederland/che Tuinkunst. Handboek voor Beoefenaars
der Plantenkunde, Bezitters van Tuinen en Buiten
Hoveniers en-verblijn,Bom kvers,
Tfarmoezeniers. Door den Schrijver der Flora. Ijle
en IIde Deel. Te Amn/lcrdam , b ij Gebr. Diederichs.
1831. In 121no. LXXX en 1003 BI. f 4-:
Flora. Zesde Jaargang. Jaarboekje voor Bloemliefhebbers en Bloemkiveekers. Te Anmjlerdam , b ij Gebr.
Diederichs. 1838. In 12mo. 240 BI. f : - 90.

STan N°. 2 heeft .Rec. de voorgangilers niet gezien ,
en hij maakt thans voor het eerst kennis met deze Flora.
Men vindt in dit jaarboekje de wijze van kweeking en
behandeling van een aantal bloemgewasfen in alphabetifche volgorde opgegeven. Hier en daar had de correctie
naauwkeuriger moeten zijn.
De Schrijver van N. 1 maakt zich op den titel bekend
als Schrijver van liet jaarboekje Flora. Deze Neder
kwam ons bij het doorbladeren en na--landfcheTuikst
ilaan , want geheel doorlezen kan men zulk een werkje
even min als een woordenboek , welbewerkt en voor
deszelfs doel gefchikt voor. IIet eerfle deeltje handelt
over de tuinkunst in het algemeen, en over de behandeling van houtgewas , vruchtboomen en moeskruiden ; het
tweede daarentegen over de bloementeelt , en moet nog
van een derde gevolgd worden. Hier en daar kwam het
ons wel eens voor, hoezeer alles op onze gewesten toepasfelijk was gemaakt, of het boekje ook van uitheemfchen oorfprong kon zijn ; want hoe een Hollander het
der moeite waard kon vinden op te teekenen 't geen wij
b. v. II, bl. 64 , lezen : Wij hebben meer dan eene
dezer Poort van buitentuinen, die, in het voorb ijgaan
gezegd , zich meest in de nab ijheid van Sleden bevinden,
gezien , die kleine buitenplaatfen geleken , is niet gemakkelijk te begrijpen, liet is toch vrij natuurlijk , dat
Stadstuincr. cis Speeltuinen (want dit is liet opfchrift van
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tiet IIoofdituk, 't welk niet deze opmerking eindigt) zich
in de nabijheid van fteden bevinden ; en dat groote fpeeltuinen op kleine buitenplaatfen gelijken , is eene even gewigtige aanteekening , als dat kleine buitenplaatfen naar
groote fpeeltuinen gelijken.
Ook in de wetenfchap der kruidkunde is de Schrijver
niet geheel op zijn grondgebied. Behalve toch , dat hij
fommige plantennamen verkeerd fchrijft , (zoo lezen wij
b. v. 1, bl. 211, 4rac1í3's voor ltrachis , bi. 252 Mebisfe oicinalis in plaats van 1!7clisJ , bl. 279 Cticurzus
fativus en bl. 286 Circumus lilelo in plaats van Cucurnis
fativus en Cticumis Melo , enz.) vinden wij ook in de
inleiding, die de grondbeginfeien tier Botanie ontvouwt,
eene groote oppervlakkigheid® `Vat beteekent het b. v. ,
gelijk op bl. XV gezegd wordt, dat de beweging der
fappen in de planten bijna gelijkvormig is aan die van het
bloed bij de dieren ? — De zucht om geleerd te fchijnen,
en een' wetenfchappelijken glans aan een practisch boekje
te geven , kan aan de bewerking van dergelijk een werkje
nimmer voordeelig zijn. Hoe eenvoudiger, hoe beter.
Halve geleerdheid is voor den onkundigen toch te geleerd , en voor den beoefenaar der wetenfehap wordt zij
flechts belagchelijk. Het ware te wenfchen , dat men dit
fleeds in het oog hield. Men zou eene menigte hybridifche producten in onze boekenwereld alsdan niet in liet
licht zien komen. De ons onbekende Schrijver der Flora
houde ons deze aanmerking ten goede. Zijne Nederlandfe/ic Tuinkunst is te goed en te nuttig, om die pronk
van halve geleerdheid te behoeven. Bijzonder aanbevelenswaardig zijn de in het tweede deeltje voorkomende
lijsten van booroen , heesters en bloemgewasfen , waar ,
door behulp van verkortingen , in weinig ruimte zeer
veel wordt aangewezen, zoodat men nu met een' oog
overziet, 't geen men anders op verfcheidene blad -opflag
-zijden
zou moeten opzamelen.
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Opmerkingen, betreffende de bewaring van het Gehoor,,
en de keuze, het gebruik en misbruik van Oorhorens,
Cnz . van JOHN HARRISON CURTIS, Oor- en
Oogarts te Londen. Naar de tweede Engelfche uitgave vrij vertaald en met Benige Aanmerkinge n vermeerderd. Te Amjierdana , bij de Gebr. Diederichs.
1837. In ki. 8vo. 49 131. f : - 50.

tJit boeksken is als een tegenhanger te befchouwen tot
de zianwijzingen tot het behoud des Gezigts , enz. door
J. H. C U R T I S , Oog- en Oorkundige te Londen , uit
bij N A Y L E R EN COMP . 1836. Ondanks het-gevn
goede onthaal , dezer aanwijzingen te beurt gevallen , en
in weerwil dat deze vertaling naar de tweede Lngelfchc
uitgave is vervaardigd , kunnen deze aanwijzingen befchouwd worden , als voor den Geneeskundige niets te
bevatten , hetwelk hij niet behoort te weten. Al is hij
niet dadelijk Oorkundige van beroep , hij behoort in elk
geval oorkundig te wezen. Voor oningewijden behelst
het te veel; hier en daar echter genoeg , om hem op

verkeerden weg te brengen : getuige bl. 21 het
gezegde over den etterenden oorvloed. Ook de eenvoudige oorvloeijing moet niet zoo ligt geteld worden. Een
Geneeskundige , zoo als hij behoort te wezen, zoude
ook de Otornc^ea niet als op zichzelve ftaande, en eerst
haar , later de Otitis (oorontileking) behandeld hebben.
Maar zoo gaat het , wanneer men onderwerpen, die voor
het algemeen niet gefchikt zijn , echter der menigte ten
beste wil geven.
De nuttige wenken en raadgevingen, hier en daar ver
een geheel verzameld, met orde voorgedragen-fpreid,to
en iets breedvoeriger ontwikkeld , zouden beter doel getroffen hebben : zoo als het werkje nu is, wordt dit
gemist.
De Vertaler bezigt overal artfenijkamer voor zieken•
inrigting of gelicht. Dc correctie had ook naauwkeuriger kunnen wezen.
eenen
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een Voorganger van LU T H E r.. Tot kenfchetfing van de Christelijke Kerk
en Godgeleerdheid, bij haren overgang uit de Middeleeutiven in den tijd der Hervorming. Fan [door]
Dr. C. u L L nI A N N , gewoon Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te .Plane. Uit het Hoogduitsch vertaald
en met Aanmerkingen vermeerderd door w. N. hI U NT I N G, Predikant te Leyden. Te Leyden, bij de
Wed. D. du Saar. In gr. Svo. 528 Bi. f 4- 40.

JOHANNES WWESSEL,

van Schrijver en Vertaler doen ons
R eeds de namen
dat wij hier een degelijk werk , eene

kost
verwachten ,
bijdrage tot de Gefchiedenis der Godgeleerdheid en-bare
met haar verbondene wetenfchappen , ontvangen. In deze verwachting wordt de lezer dan ook geenszins telettrgefteld. U L L MA N N , die kennis en wetenfchap waardeert , waar en bij wie ze gevonden worden , heeft zich,
gelijk de Eerw. ar U N T I N G niet volle regt zegt , ook
inzonderheid bij den Nederlander verdien(lelijk gemaakt,
door hein , als refultaat van veeljarige studie en onder
bij hetwelk alle bedenkelijke bronnen gebezigd zijn,-zoek,
nader bekend te maken met eersen Man , die , onder den
Goddelijken zegen , een zoo voornaam wegbereider voor
de Hervorming hier te lande geweest is. De Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde te Leyden heeft dus
den Iloogleeraar eene verdiende fchatting toegebragt, door
hem vóór twee jaren onder hare buitenleden op te nemen.
Kortelijk willen wij den inhoud van dit werk opgeven,
dat alleen regt gewaardeerd kan worden door hem , die
liet zich aanfchaft , leest en herleest. In de Inleiding
wordt de eeuw , waarin 3. WE S S E L — bij ons meest
onder den naam van w E s S EL GANSE i' OR T bekend
— leefde , in krachtige trekken gefchetst. Zij was die
van trapswijzen overgang uit het fcholastieke en mystieke
der Middeleeuwen tot de Godgeleerdheid der Hervormers,
vooral door den invloed der vrije geestelijke vereenigin-
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gen (die dikwerf niet de Monniken , vooral niet de bedelorden, in flrijd waren) op het volk , de jeugd en de
herfchepping der Godgeleerde wetenfchap. Onder deze
vereenigingen bekleedde de Broederfchap van het Gemeene
Leven (over welke wij eene zoo uitmuntende Verhandeling van den geleerden D E L P R A T bezitten , waarvan
ook de Schrijver een waardig gebruik heeft gemaakt) eene
uittekende plaats.
De levensgefchiedenis van w E s s E L is in drie Hoofd..
ftukken verdeeld, in het eerfce van welke zijne ,afkomst,
jeugd en vroegere vorming wordt behandeld. In eene
uitvoerige noot (op bl. 34) vindt men verfchillende mee
naam G A N S E F OR T,-nigeovrdfpane
Of
G O Z E V 0E T (doch
volgens anderen GA N S E VOET
wij geven liefst, met Schrijver en Vertaler,, de voorkeur
aan de eerfle lezing). In het tweede wordt hij in den
mannelijken leeftijd , in het derde in zijnen ouderdom befchouwd; terwijl wij hier tevens eene karakterkundige
befchouwing van w E s s E L vinden ingevlochten , die
hem tot hooge eere ilrekt. Immers, nevens vele andere
beminnelijke hoedanigheden , bewonderen wij in hem den
fchoonen , vrijen waarheidszin, die overal uitblinkt. Vast
in de hoofdwaarheden , onbewegelijk in de gronden van
een Christelijk leven , fond hij nooit halsffarrig op zijn
fluk , maar was er feeds op uit, om in kennis der waar
te nemen ; want deze zocht hij zijn geheele le--heidto
ven door, ondernam ter harer liefde talrijke reizen, en
trachtte haar niet flechts uit de diepte van zijn eigen
hart , maar vooral uit de H. Schriften op te delven ; en
overal zocht hij haar in liefde, daar bij hem kennis en
liefde onaffcheidbaar waren , en in zijne fchatting beide
vereenigd de volle waardij aan het leven gaven. Geen
wonder, dat een man, die uit zoodanige beginfelen werkzaam was en naar zulk een doel llreefde , reeds bij zijn
leven de liefde en vereering van wetenfchappelijke, edele
en Christelijke menfchen genoot ; maar dat ook de nakomelingfchap , naarmate zij hare aandacht meer op hem
gevestigd heeft , zijn edel karakter , zijhc wetcnfchap ,
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en wat hij tot voorbereiding der gezegende Kerkhervorniing gedaan heeft, dankbaar huldigde. Deze zijne betrekking op die Hervorming wordt aan liet flot van ge
ontwikkeld.
-noemdHfluk
Het tweede hoofdgedeelte des werks is aan eene meer
opzettelijke befehouwing van liet theologisch f'candpunt ,
waarop w E s s E L fond, gewijd. Zeer uitvoerig leert
men hier 's mans denkbeelden over God en diens betrek
wereld , over den mensch in zijne betrekking-kilgtode
tot God , bijzonder in de inrigting der Verlosfing , en
over de leer der Iier kgemeenfchap en de zoogenaamde
middelen des heils kennen, waarbij men zich telkens , al
(temt men ook niet niet alles volkomen in , over eene
zoo hooge mate van verlichting in een doorgaans nog
zoo donker tijdperk moet verwonderen.
gene opgave der voortreffelijke grondffellingen van dezen uitmuntenden Godgeleerde over de Beoefeningsleer
befluit het eigenlijke werk , welks waarde nog verhoogd
wordt door geleerde Bijlagen , over de Broeders van liet
Gemeene Leven , over w E S S E L'S fcllriften en derzelver uitgave , en over de Schrijvers, welke hem tot het
onderwerp hunner gefchriften gemaakt hebben ; terwijl
eindelijk nog een nader toevoeg fel over de namen van liet
onderwerp des hoeks gegeven wordt. Aan het nog onvolledig gebleven werk over w E s s L L , van onzen
Landgenoot nt u u R L I N c, wordt door Schrijver en Vertaler beide verdiende hulde gebragt. Beide hebben het
hun bekende gedeelte van hetzelve meermalen geraadpleegd, en de laatstgenoemde wenscht , dat de arbeid
van u L L MA N N dien jeugdigen Geleerde wederkeerig
tot voltooijing van zijnen arbeid moge dienilig zijn, di,
eerst ter kennis van den Duitfchen Iloogleeraar kwam ,
toen hij het eerde of biographifcile gedeelte van zijn boek
reeds geheel had afgewerkt.

.Handboek van de Gefchiedenis der Letterkunde b ij de
voornaamfle Europifche Volken in nieuwere t'den;
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door N. G. VAN KAMPEN. IYde of laat/le Deel. Te
h aarlemn, bij de Erven F. Bohn. Ingr. 8vo. 558 Bl. f 5 -:
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et dit Deel, dat de vorigen vrij fpocdig is opgevolgd,
is dan ook dit voor de beoefenaars der Letterkunde belangrijk en tevens voor eiken befchaafden lezer nuttig
werk van den IIoogiecraar VAN I A ar PEN voltooid.
Wij willen van dit laatf'ce gedeelte, zoo als wij van de
vroegere deden , eene zoo beknopt mogelijke fchets geven.
Ilet wordt geopend niet een verflag wegens de Italiaanfche Letterkunde in de XVI[Ide eeuw, door een kort
overzigt van Itulijs ilaatkundigen toef'cand in die eeuw
voorafgegaan. Reeds in het eerde vierde derzelve bloeide
een zestal Dichters , van welke echter Hechts één , de
Romeinfche Abt ai E T S •r A S i 0, Duropefchen roem
heeft verworven , die welligt grootendeels aan de compofitiin,door DIOZART, PERGOLESE en CIMAROSA
op zijne beste Opera's vervaardigd, te danken is. Van
hein gaat de Schrijver over tot den Treurfpeldichter ALF' i E r. r , dien vurigen beminnaar van alles , wat vrijheid
ademde en beloofde, vermeldt eenigen zijner navolgers in
hetzelfde vak , en houdt zich daarna niet de Italiaanfche
Blijfpeldichters in dit Tijdperk en met de beoefenaars
der overige dichtfoorten bezig.
Offchoon de Prozafchrijvers in deze eeuw beneden ver
dezer Dichters bleven , vindt men onder hen-fchein
eenige verdienffelijke , onder welke v E R R r , aan wiens
Romeinfche Nachten de zeldzame eer eener Nederduitfche vertaling te beurt viel, geene geringe plaats bekleedt,
terwijl C AR L O B 0 T T A onder de toenmalige Gefchiedfchrijvers uitmuntte , offchoon fommiger gevleide eigen
wat te hoog heeft geprezen. Aan de-liefdhmwgt
brieven van CLEMENS XIV (GA NGANELLI) wordt
verdiende hulde bewezen.
Het tweede FIoofdf{uk is aan de Gefchiedenis van de
gouden eeuw der Duit/die Letterkunde gewijd , welk
ruim en vruchtbaar veld door den Schrijver in twee deelen gefplitst wordt , waarvan liet eerfic van den aanvang
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,ier dertigjarige rust , door D,,'itschlanrl na het fluiten
van den Utrecht/dien vrede genoten , tot aan de opkomst
van G u T II E omllreeks 1780 , het tweede tot onze da
loopt. Vier oorzaken voor de eerde verheffing de--gen
zer Letterkunde , boven hare vroegere vcrfra;afching ,
worden in de cenigzins dichterlijke Wijsbegeerte van
Lu I Ii N I T z en de Hoogefcholen , de ontwakende zucht
voor de Engelfche litteratuur, de gelijktijdige verfchijning
van fommige echte Dichters , en den invloed van den
roem der Pruisfzfche wapenen gevonden. (BI. 129, reg.
10, fchijnt, achter .I ranfche reelmatigheid, liet woord
beflreden of iets foortgelijks weggelaten, en daardoor juist
het tegendeel van liet bedoelde uitgedrukt te zijn.) De
Schrijver rangfchikt de meeste Dichters en Letterkundigen
van dit Tijdperk in vier hoofdklasfen , t. w. de Sakfafche,
Pruisfifche, Gottingfche en Weinsarfche fchool. Wat
de eerfie bijzonder onderfcheidt, is de keurige en zuivere
taal , die in poëzij en proza ver boven den lateren wildzang uiti'eekt , en de didactifche firekking , waardoor zij
niet Hechts vermaken , maar tevens nut flichten wilde.
Is het niet wat te veel gezegd, (bl. 141) dat men de
Fabelen van G E I. L E R T tegenwoordig alleen aan de kinderen geeft?
De groote Ic L o P s T o c K, offchoon Sak/er van geboorte , en niet verfcheidene fieraden der Sakfafche fchool
bevriend, moet echter eerair zil:s als van deze afgefcheiden
wordeTi aangemerkt, wier zaak, gelijk de Schrijver zelf
zegt , de hoogere vlugt der poëzij niet was. De kritiek
der Tiles/lade , welke wij hier aantreffen , is oordeelkundig en fiksch.
In de Prruisfafche fchnol bloeide eerst eene verhevene
Dichtkunst , maar maakte weldra , vooral door LE SS I N G'S invloed , voor den Prozaflijl , en wel meest voor
aesthetifche en «ijsgeerige fchriften, plaats. Hare Wijs
volgde echter de verregaande Iloutheid en zede -begrt
L'oltalriaasrfche niet. Onder de beste wer--losheidr
ken van r N G E L verwonderde het Ree. , diens horflenfpicgel niet genoemd te vinden. 111. 225, reg. 14, zal
BOEI:BESCH. 1838. No. 7.
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tegemroordigen achter vader des Ilertogs van Weimar
ingevoegd moeten worden, zonder hetwelk de zin vreemd
luidt.
Nu ontvangen wij eene beredeneerde opgave der Brunsw kfche en andere Dichters en Letterkundigen, tot op
de verfchijning van w I E L A N D, wiens verdieníl:en omtrent Duitfchen prozaftijl en dichttrant worden erkend ,
terwijl de Schrijver zijne ondermijning van zedelijke beginfelen meent te moeten betreuren. Te regt wordt aan
dat de nieuwere Duitfche Letterkunde , na 1775,-gemrkt,
Wijsbegeerte , Poëzij en Godsdienst niet flechts zocht te
Vereenigen, 't welk liet fchoonfle denkbeeld is, maar ineen te finelten, waardoor veel verwarring en fchade werd
veroorzaakt. De opkomst en invloed der Kantiaanfche
Wijsbegeerte , die van den fentimentelen fchrijftrant , eu
van de aanmerkelijke veranderingen in de taal , worden
vervolgens aangewezen of breeder uiteengezet , en , na.
van de Góttingfche Dichtfchool, die haren grond vond
in eene vereeniging van voor het fchoone en goede ontgloeide jongelingen, verflag gedaan te hebben, gaat de
Heer VAN r A M P E N tot de Weimarfche over , „ die de
Leipziger vrienden bijna heeft doen vergeten, de Ber„ l(/nfche fchool en de Gottinger letterkundige vereeni„ ging in de fchaduw geplaatst, en aan liet kleine 11 cc„ mar den welverdienden naam van het Duitfche jlthene
„ heeft verworven."
Aan het flot eerier oordeelkundige befchouwing van
G ó T rI E'S fchriften gispt de Schrijver de monomanie der
Duitfchers voor dezen beroemden man , en wederfpreekt
het gevoelen van Mevrouw D E STA ë L, dat hij de
fcheppende verbeeldingskracht zou bezeten hebben , welke KLOPSTOCK miste. Van de vier groote Vernuften, die te dezen tijde het Weimarfehe Ilof verfierden, (WIELAND, GOTIIE, HERDER en SCHILLE R) kent de I Ieer V A N I; Aai P E N aan den laatflen
de grootfle dichterlijke verdienflen, ja, na K L O P S T 0 C K,
de eerfte plaats op den Duitfchen Zangberg toe. — J. P.
a I C EI T E u wordt , in weerwil zijner zonderlinge ver,
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menging van boert en ernst, naar verdienile geprezen ,
maar aan v 0 N I, 0 T Z r n U E verweten , dat hij aan de
zucht , om eject te doen , alles , zelfs Godsdienst en
zedelijkheid , opofferde ; hoewel de IIoogleeraar erkent ,
dat fommige Tooneelítukken van dat overvloeijend Vernuft nog altijd iets bekoorlijks voor hein behouden
hebben.
IIierop volgt eene beredeneerde opgave der overige
Duitfche Tooneeldichters , der Oosteer jkfche Dichters ,
der vervaardigers van kleinere poëtifche voortbrengfelen ,
o.a. SCIIUBART, TIED GE, MATTHISON en iOS E GA R TE N, en der vroeger niet behandelde Romanfchrijvers , in welke befchouwing A. L A F 0 N T A I NE
vrij laag gefchat , en (bl. 292) gezegd wordt , dat zijn
naam , in liet begin dezer eeuw bijna vergood , thans ,
zoo wel bij ons als in zijn Vaderland, nagenoeg vergeten
is. (Dit laatfle echter heeft hij gemeen met andere hoogst
Schrijvers, en bewijst dus te veel. LA--verdinljk
F o N T A IN r bezit , onzes oordeels , wel degelijk ook
zijne goede , ja uitmuntende zijde.)
De Duitfchc Gcfchiedichrijvers, aan de meesten waarvan de Hoogieeraar liever den naam van Gcfchiedonderzoekers zou geven , liggen nu aan de beurt. Over den
nog levenden Jr it It R E N hadden wij hier iets meer ge
Zelfs de tijd en plaats zijner geboorte en zijne-wacht.
voornaamile lotgevallen worden niet eens op eteekend,
gelijk zulks — wat de waarde des werks verhoogt —
van de meeste overige Letterkundigen gedaan wordt.
Met den algemcenen eerbied voor het Christendom ver
onder dc J)uitfchcrs, ech--vieldKanfw:prkheid
guníligc
niet
uitzonderingen,
ter
zoo als vooral in r. v.
RE I N H A P. D bleek , (lie liet juiste verband tusfchen liet
ftellige Christendom en de uitípral:cn der Rede deed uit
maar in zijn hoofddwerh, over de Christelijke-komen,
Zedeleer, de hartelijkheid en gemoedelijkheid van G It
E R T mist. De beoefenaars der zedelijke Wijsbegeerte
en hun invloed op de Letteren , de romantifche Dichters,
de terugkeering der Natie tot meerder ernst en gods
V2
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vrucht, door de voor Duitschland zoo treurige gevolJgen der Franfche Omwenteling , en liet doortlralen van
dien beteren geest in de gedichten van K ii R N E R en
anderen, worden vervolgens behandeld, maar daarentegen
betreurd , dat D1 li L L N E R , en meerderen met hem , in
hun tooneelwerk de leer van het Noodlot weder invoerden. — In de Kanfelwelfprekendheid vond na REI NH A R D eene groote verandering plaats , en deed het gevoel zijne regten meer gelden. 't Verwonderde ons , hier
zelfs den naam van den hartelijken en gemoedelijken
E WAL D niet vermeld te zien.
Het laatíle van dit gedeelte zijner taak noemt de I Ieer
VAN KAM P E N tevens het treurigfte , daar hij gewagen
moet „ van eene fecte in het letterkundige, die alles in
„ fchaamteloosheid ver te boven gaat, wat ooit de grof
Epicuristen of de Franfche zoogenoemde Philofo--„fte
„ phen hebben durven zeggen of fchrijven." — Men
begrijpt, dat hier van HEINE, BORNE, GUTZKOW
en conforten de rede is. — „ Mogt ," dus zeggen wij
den Schrijver na, „de oude geest des Duit/dien Volks,
,,die van LUTHER, KLOPSTOCK en KÖRNER,
„ ontwaken , en aan die aterlingen regt doen door de
,, algemeene , allerdiepile verachting."
Hoe veel hij ook van liet vroeger behandelde nog onaangewezen gelaten heeft , gevoelt Ree. echter , dat hij
zich , bij de vermelding der volgende Afdeeling, die aan
de Britfche Letterkunde , van den aanvang der vorige
eeuw tot op onze dagen, gewijd is, nog veel meer moet
bekorten , om zijn verslag niet al te breed te doen uit
Lezer, nu reeds genoegzaam met den vorm-lopen.D
en geest des werks bekend , kan zelf vermoeden, hoeveel belangrijks ook deze Afdeeling voor hem zal behelzen. De Engel/die poëzij in dit laatile Tijdperk overtreft toch , gelijk de Iloogleeraar juist opmerkt , in alle
dichtfoorten , door innigheid van gevoel, kracht van ver
elling , die van het Vas--beldingftouhcvaríl
hoeveel
hebben
wij
tevens
niet aan vele Britteland; en
fvhf- Prozafclrrijvers , in onderfcheidenc vakken , te dan-
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kerm , wegens welke men hier insgelijks een oordeelkundig
en doorgaans naauwkeurig verflag aantreft. — Onder de
niet onverdientielijke Gefchiedfchrijvers vonden wij w.
R u s s E t. I. , Schrijver eener Gefchiedenis van het nieuwere Europa , tot op den Parjfchen Vrede van 1763 ,
niet opgeteekend.
De Schrijver koude het ons ten goede , wanneer wij
het door hem (bl. 473) geflelde, dat Ierland over
't algemeen arm in geest is , eene harde uitdrukking noemen. IIoe vele beroemde mannen toch , zoo wel in het
ítaat- als letterkundige , zijn niet door dat Rijk opgeleverc , en welke achtingwaardige getuigenisfen bezitten
wij niet omtrent de vlugheid van geest en vatbaarheid
van deszelfs ingezetenen , flechts onderdrukt door priestergezag aan den eenen, en Bene, mogelijk door de voor
gebodene, maar toch altijd voor verftandelijke-zigthed
ontwikkeling nadeelige , wantrouwende ftaatkunde te zij
aan den anderen kant ! Mogt de tijd een.-neopzigt
maal komen , niet dat de Ierfche ftaatkundige fchool ,
gelijk de Schrijver (bl. 503) vreest dat te gebeuren Raat,
in het Parlement de heerfchende wordt, maar dat het
middel gevonden worde , om de bezwaren der Ierfche
bevolking, zonder nadeel voor Staat en Kerk, voor altijd op te heffen!
liet vierde en laatfle Hoofdfluk is aan de Neder
Letterkunde gedurende dit Tijdvak gewijd, en-landfche
kon kort zijn , naardien de Schrijver de meeste der hier
aangeflipte zaken in zijne Gefchiedenis dier Letterkunde
uitvoeriger heeft behandeld , waar ook enkele namen ,
zoo van vroegere als latere Dichters en Letterkundigen ,
vermeld zijn , welke wij hier niet aantroffen.
Meer dan genoeg, vertrouwen wij, om te doen opmerken, hoeveel moeite zich de 1-Ioogleeraar tot zamenItching van dit werk heeft getroost, en welk een be•
langrijk gefchenk hij daarin aan alle Letterminnaars gegeven heeft. Het verrijkc dan veler boekverzamelingen;
zij zullen er het nut en gemak gedurig van ondervinden.
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Van zoodanige verken geldt toch liet: Iudocti discant,

ctament meminisfe pent.
Drie Jaren in Noord Amerika. Door j A M E s 3 T U A R T, Esq.
Gevolgd naar den derden Engel/ hert Druk. III Deelen. Te
Goninchem, bij J. Noorduyn. Irz gr. 8vo. 1172 B.. f11 - 30.

De luimige S T ER !a E verdeelt de reizigers in klasfen van ver
benamingen, en dat mogt ieder wel doen, die be--fchilend
rigten omtrent de grootfte republiek va z de nieuwe wereld
tot leering of nut in handen neemt. Wanneer men zich de
vragen: wie fchreef? waarom? hoe? welke waren zijne bedoelingen ? voldeed het gevolg daarvan aan zijne verwachting? eerst voortlelt, en bij eene vlugtige befchouwing van
die berigten tamelijk voldoende kan beantwoorden, is daaruit
voorshands op te maken, welke geloofwaardigheid het geheele
werk verdient, de verwen, waarmede de fchrijver her kleurt,
en het oogpunt, waaruit hij alles zien moest en ook ge.
zien heeft.
Bij de verfchillende befchrijvingen van de Raten van Noord.
Amerika, die, in ernfligen of luimigen trant, het goede of
het kwade op den voorgrond Rellen, waarvan wij ook in ons
tijdfchrift, zoo wel in boekbefchouuwing als mengelwerk, menigvuldige uittrekfeïs gaven, is dit boek geheel niet overtol.
lig. Be fchrijver is een Sc hot, die zonder vooroordeel, met
Engelfche bedaardheid en lust tot onderzoek, naar 't fchijnt
enkel tot zijn vermaak en tot nut van hen , die zich in de
nieuwe wereld willen nederzetten, (hetgeen bij zijne landslieden dikwerf het geval is) de reis ondernam. Hij reisde bij
drie jaren rond , en geeft nu het refultaat zijner nafpo--kans
ringen op eene kalme wijze aan het publiek ten beste. Het
verwondert ons niet, dat in het eerfle jaar der uitgave drie
drukken van het oorfpronkelijke zijn noodig feweest, en her
werk, ondanks den min behagelijken ftijl, veelvuldige lezers
gevonden heeft. De reiziger was de taal inagtig, trof of
maakte veelvuldige kennisfen, en kon alzoo goede berigten
opzamelen, die voor zijne landslieden onfchatbare, maar ook
voor anderen altijd hunne waarde hebben. Hij verbleef in
,Amerika van Augustus 1828 tot April 1831, en wij bekomen
hier dus vrij nieuwe berigten omtrent dat land. De aller-
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nienwíte zijn, hoewel verfpreid , ook reeds tot ons overgekomen, en daardoor weten wij, wat voltooide kanalen, af
ontworpene fpoorwegen al wederom tot ver--gemaktno
nieuwden rijkdom en welvaart hebben bijgedragen in een jong
land, waar fpeculatiegeest, niet voortvarende bedrijvigheid,
fchier even fpoedig als ftoombooten en fpoorwegen voorwaarts fnelt.
Hij toont wijders bekend te zijn met de voornaamfte uitgegevene werken van zijne voorgangers; en daar hij niet door
den bril van Kapitein u A s Ir. II A L L, maar door eigene oogen
ziet, — geene teleurgeftelde verwachtingen te verkroppen
heeft, gelijk de bekende Mistreis T R O L L OP E, wier fpijc
zich te dikwerf in gezochte aardigheden lucht geeft, — levert hij een verflag van zijne omwandelingen, dat in vele op.
zigten van anderen verfchilt, en beflendig door onpartijdige
vrijmoedigheid in liet beoordeelen van perfonen en zaken ge.
kenmerkt wordt.
De fchrijver kwam met zijne vrouw gedurende de warmte
in New cork, en deed kort daarna een uitaapje, de Hudfon
op, over Albany en Utica , langs het nieuwe kanaal, naar
het meer Erie, tot aan de watervallen der Niagara, na op
zijnen togt de gevangenis van Auburn bezocht te heb
waarvan her ftelfel zeer geroemd wordt, offchoon dat-ben,
van Philadelphia niet door hem onderzocht fchijnt. Het is
hier de plaats niet, daarover breedvoeriger te zijn; te minder, daar wij onze lezers, die er belang in hellen, met volle
ruimte naar het mengelwerk van dit tijdfchrift mogen verwijzen. Hij keert over Boston en Providence naar Ncw -York terug. Op zijne verdere togten naar Philadelphia en Baltimore, Washington en Anapolis, vergezellen wij hem met ge
meer belangstelling langs denzelfden weg,-noeg,mt
over Charlestown en Augusta, dwars door het Indiaanfche
grondgebied van Alabama, naar Mobile en New-Orleans aan
de groote IVlisfisfippi, die koningin onder de vorltelijke rivieren
van Noord. Amerika. Van daar vaart hij den ftroom op tot
aan Louisville en de zamenvloeijing der Ohio, bezoekt de
vereeniging der Misfisfppi met de Misfourl, en komt in Illinois, aan de landen, die het Congres aan de militairen ge.
fchonken heeft , — vaart de Ohio op tot aan het oude Fort
du Quesne, thans de bloeijende fabrijkilad Pittsburg, en keert
van daar te land, door her Allegiiany- gebergte, over Phila.
dclphia, naar New -lork terug. Allerbelangrijkst zijn do be-
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rigten over die gewesten , door r A :' o i. s 0 N, tegen het ge.
voelen an den bekwamen ftaatkundige 'r A L LE Y tz A N n,
voor een' fpotprijs aan de Vereenigde Staten , uit vrees , ver.
kocht , en waar , in de Prairiën , nog duizende bij duizende
vruchtbare akkers eene geueele Europefehe bevolking kunnen
voeden. Behartigenswaardig zijn de werken, die hij aan landverhuizers geeft, en niet zonder grond het vermoeden, dat
eenmaal in het westen de hoofdflad der Vereenigde Staten ge.
plaatst zal worden.
De fchrijver is blijkbaar ingenomen met het land, dat hij
bezoekt, en met deszelfs vrije inwoners. 't Is waar, dat zij ne manier van reizen en zijn infchikkelijk gedrag, benevens
zijn titel van onderzoekend reiziger , burger van Groot-Brittanje, zonder oud-Engelander te lijn, hem veel In het guníligtle daglicht moest doen zien ; maar hij ofFert toch daaraan
de waarheid eener bedaarde befehouwing niet op, en daar hij
geene handelsbetrekkingen aanknoopte of landen kocht, was
hij beveiligd tegen het bedrog der fpeculative grondbezitters
en tegen de 2hnkee uireken , waar anderen zoo bitter over
klagen. Zonder de matigheidsgenootfchappen te veroordeelen,
doet hij toch fommige nadeelen daarvan voor de arbeidende
klasfe gevoelen , en verdedigt de befaamde camp - meetings,
of godsdienstige vergaderingen in oe open lucht, waarbij hij,
in weerwil van de onrustbarende berigten van andere reizigers , niets onvoegzaams zag plaats hebben. De gebreken
van het vrije volk worden over het algemeen niet veel ver
behandeld , de ongeregeldheden bij de Remmingen-fchonig
luchtig overgefprongen of ontkend , en in het algemeen is
zijne reisbefchrijving zoodanig ingerigt, dat hij kan rekenen
een welkome gast te zijn , wanneer hij mogt goedvinden zijn
bezoek bij broeder j o N A T 11 A N te herhalen. Zijne onpartijdigheid in de meeste gevallen gaat echter zelfs zoo verre,
dat hij het karakter der hollanders, die Ne P -lork en Albany
onder de namen van Nieuw -.4uzflerdayn en de TI'llemflad bevolkten , regt laat wedervaren , de reizen van den kundigen
o A Y EN w it Y nz A rz aanhaalt, en het kanaal van dinflerdam
naar den Helder den verfchuldigden lof toezwaait. Waarlijk
eene uitzondering op den gewonen regel , die liet goede niet
wil zien of zoeken , waar het te vinden is !
liet werk kan overigens als reisboek met vrucht geraadpleegd worden, daar het de wegen befchrijft, de beste hótels, de kosten van verblijf en vertering opgeeft, goeden
-
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raad bevat, om , met de minfie kosten, het meeste en belangrijkíie te zien, achting, welwillendheid, ja onderfcheiding te verwerven bij de inwoners ; hetgeen niet zonder gepaste teregtwijzing van het doorgaande gedrag zijner landslieden, de Engelfchen, gefehiedt.
De fchrijver,, . wiens aanteekeningen , van den beginne af,
voor de pers fchijnen bestemd te zijn geweest, verontfchuldigt zich te regt over duisterheden en onduidelijkheden in den
stijl. Wij zouden er bij kunnen voegen, dat hij nu en dan
niet vrij van herhalingen en eenzijdige befchouwing is. —
De vertaler zelf zegt een nieuweling te wezen, en tot de
overgieting in onze taal maar weinige uren van zijne beroeps
te hebben kunnen afzonderen. Hij heeft dan ook-bezighdn
zijne taak juist niet met naauwkeurigheid vervuld , en de
duisterheden van het oorfpronkelijke hier en daar in diepen
nacht doen verkeeren, vooral waar het afgetrokkene redeneringen geldt, die buiten of boven den gewonen verhaaltrant
loopen. — Ook de correctie is flordig: de lijst der misuiellingen en drukfouten achter het lice en 3de deel zou nog
aanmerkelijk breeder kunnen zijn. De letterdruk is vo doende. — Eene gefleendrukte afbeelding van de vallen der Niagara verfiert het eerde deel ; waarbij het ongeval , dat den
grooten fchrijver van de Génie do Christianisme bijkans het
leven kostte, niet onaardig te pas gebragt is. Op ieder ti.
telblad wordt hetzelfde vignet, zuinigheidshalve, herhaald.
Ondanks de gemaakte aanmerkingen, kunnen wij den lezer,
wien het om kenais van , en grondig oordeel over het bezochte land te doen is, gerust aanraden, de aangeduide gebreken met den -mantel van verfchooning te bedekken, en zijn
nut te doen met dit belangrijke werk, zonder daarom te ver.
zuimen, anderen te raadplegen ; alzoo , alle fchrijvers beproevende, het goede te behouden, dat in dezen betiaat in
een helder denkbeeld van de nog Reeds, in bloei, rijkdom en
befchaving, met reuzenfchreden voorwaarts gaandeVereenigde
Staten van Noord- Amerika.

Verhaal van eenen tweeden Zeetogt en van verfcheidene
Landreizen in de Noordpool - gewesten, ondernomen tot
opfporing een er Noordwestel}jke doorvaart , door Sir 1 o n N
a. o s s , Kapitein ter Zee , Ridder enz. enz. IIIde Deel.
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verlieten onze moedige reizigers met het einde des jaars
1830, en alzoo midden in den tweeden winter, dien zij in de
Poolgewesten doorbragten. Zoodra het voorjaar zulks ver
werden an 'ermaal landtogten ondernomen, doch an.-gunde,
dermaal de hoop verijdeld van dat jaar te zullen ontkomen.
Met her einde van September had men nogmaals de verfchrik.
kelijke zekerheid van te moeten overwinteren in een oord,
waar liet klimaat van den zomer nagenoeg niet onze gewone
winters gelijk flaat, en de barre korde van den langen winter,
bij volkomen gemis van dc zonneftralen, zich bijna — neen,
voor ons in liet geheel — niet denken laat. In 1832 bleek
volkomen de onmogelijkheid, om hun fchip, dat oneindig
veel geleden had, immer van daar te krijgen. Dien ten gevolge werd met ongeloofelijke moeite, en niet dan door het
overwinnen van ontelbare bezwaren , een groot gedeelte van
den leeftogt vervoerd. Men hoopte met floepen Straat Davis te bereiken gedurende den tijd, dat zich daar de wal
ophielden. Nogmaals vergeefs ! Thans moest-vischarde
men — hetgeen nog veel erger was — den vreefelijken pool.
,

winter

doorbrengen

in ecne oplgeflagene hut. Men

begon

nu

ook aan her fcorbut te lijden. De lezer rilt letterlijk bij het
vernemen vaal het nameloos lijden der ongelukkigen. Eindelijk, maar eerst den 2u Augustus 1833, (een onvergetelijke
dag voor de rampzalige togrgenooten !) foeg het uur der
verlosfing. I:enEE;; elfche walvischvaarder, de Ifabella, nam
de reizigers , die naauwelijks meer naar menfchen geleken ,
op , en bragt hen behouden in hun vaderland. Verfchrikkelijk is liet, het eenvoudig en onopgefmukt verhaal te lezen
van alles, wat zij hebben doorgetlean ; en Rec. althans moet
volmondig verklaren, dat de belooring verreweg onevenredig
was aan de gevaren, die zij hadden getrotfeerd, ende doods
jaren lang door hen uitgeflaan. Doch , men ver--angfle,
neemt hier enkel, wat Kapitein R o s s zelf zegt, en voor
daarnaar alleen te oordeelen. Hadde men in-barigweht,
Engeland „ den uitfiag niet gerekend, maar het doel alleen
„ geteld," dan ware de zaak misfchien anders geloopen. Het
fchijnt echter, dat daarachter een geheim verborgen is, waar
svrj den fluijer niet kunnen opheffen; weshalve het best-van
is — te zwijgen.
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Doch dit daargelaten; het deel, dat wij aankondigen, is
het (lot van een hoogstbelangrijk reisverhaal. Wij weten niet,
of de bevelhebber, of ook zijn neef, de Kommandeur (*)
R os s, de reis uit een wetenfchappelijk oogpunt voor het
publiek hebbe befchreven, hier en daar in het reisverhaal
wordt naar zoo iets verwezen. Geheel wordt het echter in
dit werk niet voorbijgegaan. Vrij breedvoerig is het verflag
van den Kommandeur over het komen op de plaats van de
magnetifche Noordpool. Hij meent, dat punt den 1 Junij
1831 's morgens ten 8 ure te hebben bereikt op 96° 46' 45 11
W. L. van Greenwich, en op 70° 5' 17" N. B. Een meer
breedvoerig en wetenfchappelijk verflag van dit gedeelte der
ontdekkingen heeft de fchrijver aan the Royal Society mede
opgenomen in de Philofophical Transactions-gedl.Htis
van 1834. Eene groote zelfvoldoening is het voor R os s
geweest, na zijne terugkomst te vernemen, dat de berekeningen van den Hoogl. B A R L ow ook juist dat punt als de
plaats hadden aangewezen, „ welke de natuur tot het mid.
„ delpunt van eene harer groote en geheime werkkrachten ge.
„ kozen heeft." Het is ongetwijfeld merkwaardig, dat R o SS
een punt bereikt heeft, waar de inclinatie der magneetnaald
89° 59 1 was , en de horizontale naalden al hare werking
verloren hadden ; maar fchoon erkend wordt , dat men daarom niet kunne zeggen, „l: ij hebbe Bene plaats bezocht, waar
„ de magnetifche pool tesfchen den voet en het middelpunt
„ der aarde was ," zoo geef: Ree, toch in bedenking, of niet
veel van dat hoogst merkwaardige wegvalt, wanneer men in
aanmerking neemt, dat dit punt niet onveranderlijk is. De
variatiën in de dec/laatje der kompasnaald bewijzen dit overvloedig; zoodat, al hadde R o s s dat punt, de pool, „onder
„ den voet" gehad, intusfchen , om zoo te fpreken, dat punt
zou zijn weggefchoven. Doch wij moeten ons bekorten, alleen nog zeggende, dat wij als misftellingen aanteekenden;
bladz. 30 Ko,;z andcur R o s s , lees Kapitein; bladz. 68 voor.
heen, lees voortaan; bladz. 127 onaangenaam, lees aangenaam; bladz. 148: „ Zij (de zon) was den 25iten Novem„ ber astronomisch verdwenen, en na den 23ften was zij door
„ geene ftraalbuiging meer zigtbaar geworden." Ilet moet
(*) Wij zouden zeggen: eerfi
le Officier. Deze hoogst bekwame neef van den bevelhebber deelt eigenlijk de meeste
belangrijke berigten mede. Ree.
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zijn: „ Zij was den 2311en ..... en na den 25llen ..... ;
bladz. 214 1 October 1834, lees 1832; bladz. 264 Idwira
leitskreek , lees Idwiraliteitskreek.
Van ons minder guntlig oordeel over de Kaart, voor het
111e deel geplaatst, hebben wij, bij de lezing van het onder
reden gevonden, om terug te komen. Zij be--havige,n
vat langs de oostkust van Boothia Felix eene vermoeijende
menigte van in liet Reisverhaal meestal niet vermelde namen
van baaijen , kapen enz.; terwijl niet alles, wat er op moest
slaan , (b. v. de Luipaardseilanden) er op te vinden is.
Dit werk verdient naauwkeuriger lezing, dan doorgaans het
lot is van boeken, die, in de leesgezelfchappen van den eenen
aan den anderen der leden gezonden wordende, meestalflechts
eene zeer oppervlakkige lectuur erlangen. Het behoort tot
de zoodanigen, die eene opzettelijke en herhaalde lezing dub
bel waardig zijn. Ach! dat zulke folide werken door ontelbare nietsbeduidende Romans moeten verdrongen worden!

Lesten over de Redekunst en Fraalje Letteren, enz. Naar
het Engelseh van H. B L A 1 R. Ilde en IIIde of laat/le Deel.
Te Groni,^rgen , bij J. Oomkens. In gr. 8ivo. f 10 - 20.

In het Voorberigt voor het tweede Deel van dit belangrijk
werk daagt de I-Ioogleeraar L u L o F S den Beoordeelaar, in
de Letter°oefeningen, van zijne Reis naar Baden-Baden uit,
om zijnen naam te noemen , en wel , omdat die Recenfent
fomrnige uitdrukkingen, in dat reisverhaal voorkomende, profaan genoemd had; terwijl Prof. L u LOF s meent, dat men
althans eenen IIoogleeraar zoo iets niet te last mag leggen,
of de befchuldiger moet zijnen naam noemen ; welk argument, van het Hoogleeraarsambt ontleend, wij niet geldig
keuren. De berigtgever nopens dit werk over de Redekunst
enz. weet volflrekt niet , wie in dit Tijdfchrifc het Reisje
naar Baden-Baden beoordeeld heeft; doch waartoe die Recenfent zijnen naam zou behooren te noemen, verklaart hij
niet te begrijpen. Wij zouden den Heer L U L 0 F S gelijk geven, indien eenig Recenfent deze of gene onbewezene of onbewijsbare daden of gefprekken den Hoogleeraar had aange.
tijgd , en indien laatstgemelde , ontkennende aldus gefproken
of gehandeld te hebben, alsnu den lasteraar uitdaagde, zij
naam bekend te maken. Maar niets van dat alles beflaat-ne
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e door Prof. LU L o r s bedoelde Recenfent noemt zékere
fpreekwijzen , die door den Hoogleeraar waarlijk gebezigd ,
gefchreven en door den druk openbaar gemaakt zijn, profaan.
Er beftaat bij den befchuldigde geene ontkentenis van het
feit, maar alleen verzet hij zich tegen de grualifzcatie. De
vraag is niet: Is Prof. LUL 0 F S ten onregte betigt, deze
of die woorden te hebben gefchreven? Maar alleen: Ver
deze of die woorden , door Prof. L U L o F S ter neder-dien
gefield , profaan te worden genoemd ? Nu kan de befchuldigde beweren, dat zijne uitdrukkingen geenszins onbetamelijk
waren, en hij althans er geene kwade bedoelingen mede had.
Het laatfile punt kan de bedoelde Recenfent, en zal denkelijk
ieder lezer gaarne willen toetemmen. Immers elk wanbedrijf
is zamengefteld uit het floffelijke der daad, en uit het oogmerk waarmede; en de flrafbaarheid in volle uitgefirektheid,
ook de zedelijke firafbaarheid , voor zoo veel die over meer
dan osjvoorzigtigheid gaat, is daarvan afhankelijk. Doch ai
houdt men het nu nog zoo gaarne daarvoor, dat de Schrijver
flechts enfchuldig fchertfen wilde; bij de beoordeeling der
vraag, of hij zoo onvoorzigtig is geweest, woorden te bezigen, die in hunnen zamenhang een' profanen zin opleveren,
daar wordt, zoodra de daadzaak zelve erkend, en alleen de
beftrafbaarheid daarvan wordt tegengefproken, de naam van
hem, die zulke uitdrukkingen profaan noemt, volstrekt onverfchillig. Ieder kan er van denken, gelijk hid meent overeenkomftig met de waarheid te zijn. — Het is in zóó ver
even als met de beoordeeling van het regtzinnige van iemands
geopenbaarde gevoelens. Zoo zullen flechts fommigen afkeuren de noot (bi. 263) op de aanteekening op bl. 232 van het
tweede deel dezes werks ; de meesten , ook Recenfent, zullen er mede inflemmen. Maar velen zullen zich niet hetgeen
voorkomt in die aanteekening zelve op bi. 232, te vinden bi.
260 tot 263 ingefloten, niet kunnen vereenigen; Recenfent,
daarentegen, is op dat punt filet gevoelen van Prof. LU L 0 F s
volkomen toegedaan. Niet alleen, dat de Recenfent van dit
werk eene eindelooze foltering der verdoemden, volgens zijne
Rede, als het Opperwezen onwaardig befchouwt, en het
daarvoor houdt, dat de zedelijke Rede ons gebiedt te gelooven, dat de íiraffen in de eeuwigheid niet flechts tot handhaving der orde, maar ook tot uitroeijing van het booze be.
ginfel, en misfchien tot verbetering en eindelijke zaliging der
verdwaalden zullen worden aangewend ; — niet alleen, dat
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hij den Hoogleeraar toegeeft, dat, voor zoo ver fommige Bij
tegendeel fchijnen te leeren, daaruit Hechts-belpatfnh
blijkt, dat wij die tekilen nog niet goed begrijpen, omdat de
openbaring van God aan onze Rede geenszins met die in den
Bijbel íirijden kan, veel min de Bijbel zichzelven kan tegen.
fpreken, door zoo iets te leeren, en echter God als de hoog fie magt, wijsheid en liefde aan ons af te fchilderen ; — niet
alleen dat alles; maar Recenfent van dit werk houdt al wat
eeuwig genoemd wordt, met betrekking tot gefclapene wezens, flechts in dien zin voor eeuwig, dat geen fchepfel daarin verandering maken kan of mag, maar alleen God, als het
Hem goeddunkt, d. i • als zijne volmaaktheid het vordert.
Zoo waren alle Engelen der eeuwige zaligheid deelachtig;
maar zij , die hun beginfel niet bewaard hebben, zijn van die
zaligheid door God voor eeuwig beroofd , d. i. zonder dat zij
zichzelven, of eenig fchepfel hun verlosfing kan aanbrengen,
behoudens de magt van God , om hen te herflellen, zoo Hij
ooit daartoe reden vindt. Zoo bezaten ADA M en EVA het
eeuwige leven; maar God ontnaarn her hun, toen zij gezondigd hadden. Zoo waren de wetten van M 0 ZES eeuwige in.
zettingen; d. 1. het was den Israëliteu verboden, er ooit van
af te wijken, tenzij God (gelijk Hij door C H R I S T U S gedaan heeft) die plegtgeboden op sieve. Zoo is er voor de
regtvaardigen een eeuwig leven te wachten, waarvan zij door
geene eindige magt kunnen beroofd worden; voor de zondaren, voor zoo veel zj zich op aarde niet bekeerd hebben,
Bene eeuwige fl„af, een lijden dus, waarvan geen fchepfel hen
verlosfen kan. Doch de Bijbel leert, dat God hen, die eenmaal verlost zijn, in zijne kracht zal bewaren, zoodat het
eeuwige levee, oui die reden, hun, die toch nooit meer zondigen zullen, nimmer door God zal ontnomen worden ; terwijl echter nergens verkondigd wordt, dat God het aan de
veroordeelden oumogelljk zal maken, door lijden te worden
gelouterd, en rnen veeleer het tegendeel als fchriftmatig befchouwen snag. Recenfent kan dwalen, zoo wel als Prof.
LU L o : s en ieder ander; maar elk geloove, wat hem waar
-heidfcjnt1
Zoo wel het tweede ais derde Deel dezes werks is weder
uitmuntend vertaald , vooral voortreffelijk verrijkt door den
fchat van fmaa'., cn kunde, dien Prof. LUL o F s bezit, en
waar hij zoo ruimlcïhoots den weetgierigen Lerterminnnar van
mededeelt. Hoe welgefaag l zijn doorgaans de vertolkingen

LESSEN.

303

in dichtmaat! Hoe fijn en oordeelkundig zijn de opnmerkin.
gen ! --- Over de drukfeilen verontfchuldigt zich de Hoogleeraar ; wij zullen dus daarover niet fpreken. Eveneens
zwijgen wij over her omfiagtige van fommige uitweidingen,
omdat er maar zeer. weinig voorkomt, hetwelk wij zouden
willen misfen. Mogen wij ééne aanmerking maken, dan hadden wij nog liever een geheel oorfpronkelijk werk van den
bekwamen L u L o F s ontvangen. Dan zou er meer eenheid
en orde zijn. Doch wij leggen den vinger op den mond ! .. .
Hoe weinigen onzer Iloogleeraren fchrijven zoo veel en zoo
veel goeds voor her Publiek ! Velen begraven hun talent in
de aarde, voor zoo veel men her openlijk optreden als Schrijvers anders billijk van hen verwachten mogt. De Heer L uL o F S verdient dus ook in dat opzigt als voorbeeld te worden aangehaald.

Handleiding tot het geven van Huis/dijk Onderrigt in de Gods-

dienst, door F. n u s c H. Rraar het Hoogrluitsclz. Te Amfferdam, bij J. D. Sijbrandi. 1838. In gr. 8no. XII en
273 BI. f 2.65.
honden wij de geheele Voorrede des Vertalers van dit boek
uitfchrijven, wij zouden het naar zijne aanleiding, waarde en
Eirekking ligt het best doen kennen. Wat deze Vertaler van
zijn eigen werk, ter wijziging en bekwaammaking van her
oorfpronkelijke voor onze landgenooten, zegt, ziet de lezer
al fpoedig volkomen juist en naar waarheid te zijn. Men bemerkt dan ook, wat den vorm aangaat, geheel niet, dat men
eene vertaling leest; fchoon het ons voorkwam, dat her hier
en daar moeite moet gekost hebben, den langen, ingewikkelden zin, welken een Duitfchrer niet ligt geheel vermijdt, regt
Hollandsch en duidelijk te baken (ce qui n'est pas clair , n'est
pas Franyais, zeggen onze zuidelijke naburen). Zoo wij
eenig bezwaar tegen den Eerw. S IJ B RAN DI, aan wien wij
de overzetting verfchuldi d zijn, wilden inbrengen, het zou
zijn, dat hij zich niet nog wat meerdere vrijheid veroorloofd
heeft, door wat meerdere eenvoudigheid, beknoptheid en vastheid van denkbeelden in he: werkje te brengen, waarvoor wij
Z. Eerw. ten volle berekend zouden gehouden hebben. Ondertusfciien is liet mogelijk, dat het werk in zijne tegenwoor•-
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dige gedaante aan velen beter voldoet. En in alien gevalle
trekt befcheidenheid den nog jeugdigen Prediker tot eer.
Het boek , zoo als het is , verdient alle aanprijzing. De
Schrijver behoort tot de gelukkige uitzonderingen onder zijne
landgenooten, die tot geen uitcr'le, hetzij van nieuwheid en
ligtzinnigheid, hetzij van opzettelijke ouderwetschheid en
flaaffche gehechtheid aan de letter des Bijbels , vervallen. Zijn
boek is te dezen aanzien in dien gelukkigen geest, welke in
ons land bij de bekwaamfte en beste Leeraren gevonden wordt.
Waarin het zich, als voortbrengfel van het nieuwere Duitsch.
land, nog mogt onderfcheiaen , dat fircl:t ten deele , om het
meer aan te prijzen. Wij bedoelen die ligte tint der leer van
den beroemden S C 11 LE YE R at A C ti ER, waardoor de perfoon
van den Zaligmaker,, als het beeld en de eigene openbaring
der Godheid, nog boven zijne leer in het licht treedt. Wij
zeggen echter ten deele. Want onze straks geuite wensch,
dat de Vertaler nog meer mogt omgewerkt hebben , doet van
zelve zien, dat wij niet alles goedkeuren. Schoon toch de
Schrijver het wonderdadige rond en openlijk erkent, hij fnreekt
er echter hier en daar over, of er eenige twijfel ten opzigte
van het geheel bovennatuurlijke in dezen bij hem beti:ond;
alsof het, met name bij de Apostelen, uit de magt en groot
hunnen geest, door God bezield, kon verklaard-heidvan
worden. Dergelijke komt ores verkeerd voor. De Schepping
is het eerfte wonder; en zoo min wij dat kunnen verklaren,
kunnen wij oolc de overige vruchten der'Almagt.... meer
dan gelooven. Zwakke geesten ergeren zich ligt aan zoo iets.
Eene andere aanmerking is van tegengeftelden aard. De
Schrijver geeft zich, onzes achtens, al te veel moeite, om
zijne leer in de vormen van het oude kerkelijke flelfel te
gieten. Om flechts iets te noemen: de bekeering wordt blijk
als een algemeen en flellig vereischte bij den Christen-bar
gevorderd. Hij verzacht dit denkbeeld wel in zoo verre, dat
zij bij fom eigen onmerkbaar, als van der jeugd af plaats
grijpt. Maar, is dit genoeg? Is het ganfche denkbeeld niet
tijd- en plaatfelijk, in de gefchiedenis der I'cichting van de
Kerk gegrond, toto allen afgeweken waren, en Joden en
Heidenen, al even verwerpelijk voor God, tot nieuwe men.
fchen , tot Christenen moesten worden ? Eetlaat er voor
ons , in het algemeen, eene andere dan de gedurige bekee.
ring, dan de ttrijd om in te gaan? En zoo er oogenblikken
aan bijzonder nadenken , van yea: rachtige verbetering bij ons
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voorkomen , — komen die juist maar eens? Indien Recen.
fent aan de kracht van zulk cellen, meestal voorbijgaanden,
ernst en droefheid geloofde, volgens de leer, dat de bekeerden wel vallen, maar niet vervallen kunnen, hij zou althans
tusfcaen twee tijdperken in zijn leven , voor die gelukkige
gebeurtenis, in het onzekere zijn, en daardoor misfchien alle
vrucht dezes geloofs verliezen.
Doch, zoo als wij zeiden, anderen zullen het boek daarom te eer verkiezen. En die dit ook niet doet, zal er evenwel het uitnemendlte voedfel voor zijnen geest vinden. Ilet
is, zoo als uit den titel blijkt, met een bijzonder oogmerk
gefchreven , en wel bepaaldelijk , volgens de Voorrede , voor
eene moeder, die hare eigene dochter gaarne godsdienftig onderwijs zoude mededeelen. De Voorredenaar meent, dat het
vooral in ons land aan foortgelijke moeders , of ook vaders ,
niet zal ontbreken , omdat hier, volgens wijze verordeningen, o i ' de fcholen, behalve Bijbelfche gefchiedenis en dergelijke algemeen aangenomene waarheden, geen zoodanig onderwijs wordt gegeven. En inderdaad , waar dit met de hui.
lelijke opvoeding en het ouderlijk befluur kan zamengaan ,
(waartoe dit boek hulp en leiding biedt) daar zal zulks gewis van de beste gevolgen zijn. En tot dat einde prijst zict,
het werkje uitnemend aan. Het onderwijs hecht er zich geheel aan den Bijbel , zonder de Natuur te verwaarloozen. Het
vooronderftelt (volgens eer, in Daitschland thans vrij alge
aangenomen denkbeeld) zekere kiem van Godskennis-men
in den mensch, die door Natuurbefchouwing en Bijbelleer
vooral slechts ontwikkeld wordt. Wij voor ons denken daarover eenigzins anders. De wet der zeden in ons en de Na.
tuur buiten ons ; ziedaar war wij voor het gegevene achten ,
waaruit de Godsvrucht daarna voortfpruit. Doch , dit doet
niets ter zake. Van het mindere tot het meerdere opklimmende, geeft de Schrijver een fchoon tafereel van alles, war
de mensch te weten noodig heeft.
Ook verbeelde men zich niet, dat het boek alleen tot ge
einde zou kunnen dienen. Neen; als leesboek, tot ei--zegd
gen onderwijs , als middel om liet geleerde niet wear te verliezen, ja als handboek voor Predikanten zelve, kan het al lezing dienen: is het ook niet om het geheel te volgen, het
zij dan om her goede er uit te behouden. Doch, dit alles
fpreekt immers van zelf. Wij leggen de pen neer, en wen.
IIOEICBESCU. 1838. No. 7.
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fchen B us CH en zijnen Vertaler het meeste genoegen van
dezen arbeid.
Handleiding bij het Onderr v js in de Christel ij ke Gelooft- en
Pligtenleer. Ten gebruike in Doopsgezinde Gemeenten , door
j. B o E K E, Leeraar bij de Yereenigde Doopsgezinde Gemeente te AznJlerdam. Te Arnjerdam , bij J. Muller. 1837.
In kl. 8vo. 91 Bl. f : - 70,
,

De Eerw. B 0E K E heeft voor zich genoegzame redenen gevonden , om de menigte van grootere en kleinere onderwijs boeken in de Christelijke geloofs- en zedeleer, die, vooral
federt het begin dezer eeuw, hier te lande zijn in het licht
verfchenen, door de uitgave van boven vermelde Handleiding
te vermeerderen. Naar zijne betuiging in let Voorberigt, hoopt
hij daardoor mede te werken „ ter vervulling van eene behoefte, die In zijne Kerkgemeenfchap tegenwoordig, zoo hij
gelooft, algemeen gevoeld wordt." Deze betuiging kan eenig_
zins vreemd fchijnen, zoo men bedenkt, dat de onderfcheidene Afdeelingen der Protestantfche Kerk in ons Vaderland ,
met verzachting van hetgeen dezelve vroeger zoo fcherp onderfcheidde, in de hoofdwaarheden van het Christelijk geloof
elkander zoo zeer zijn genaderd, dat de Predikanten, zonder
eenigen fchroom, zich van de wederzijds uitgegevene gefchriften voor het godsdienílig onderwijs der jeugd kunnen
bedienen, en dit ook werkelijk doen. Intusfchen zal hij , die
de woorden godsdienfiige verdraagzaamheid en vrijzinnigheid
regt veríiaat, niet alleen niet wraken, maar goedkeuren, dat,
zelfs bij dezen flaat van zaken, elk Protestantsch Kerkgenootfchap zijne eigene onderwijsboeken heeft, en door derzelver
gebruik den geest tracht te bewaren, die hetzelve kenmerkt.
Behalve toch, dat de bepaalde punten, die het onderfcheidende van elke gezindte uitmaken, bij de godsdienflige opleiding van jongelieden behandeld worden, en invloed hebben
op het zamentlellen van gefchriften , daarvoor bellemd , zoo
komt hier mede in aanmerking het eigenaardig inzigt in het
opvatten en voortlellen der Bijbelfche waarheid bij ieder Kerk
waartoe de katechetifche gefchriften veelzins-genotfchap,
bevorderlijk zijn. En welligt is dit een der gronden, waarop
de behoefte rust, waarvan de Schrijver in zijn Voorberigt
gewaagt. Indien Ree. zich hierin niet bedriegt, zoo moet
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hij het oogmerk van den Eerw. 3 oz ic ten volle billijken,
als die, voor de jeugd onder zijne geloofsgenoocen fchrijvende, flechts hetzelfde doet, wat zijne overige Protestantfche
Ambtsbroeders, door de uitgave van hunne godsdienfiige onderwijsboeken, voor hunne Gemeenten bedoelen.
Bij zulk eens befchouwing der zaal, is het den Heere u o EItF voorzeker moeijelijk gevallen, van de onderwijsboeken,
door Doopsgezinden in den geest van hunne Kerkgemeenfchap
opgefteld , er een uit te kiezen, dat aan zijn oogmerk kon
gerekend worden te beantwoorden. Verre de meeste toch van
die gefchrifcen uit vroegere dagen ademen naar inhoud en
vorm te veel een' anderen geest, dan dat zij in den tegen
tijd bruikbaar zouden zijn , en zelfs de nieuwere-wordigen
laten in beide opzigten te veel te wenfchen over, dan dat
zij de behoefte aan meer gefchikte leerboeken niet zouden
hebben doen gevoelen. Het is dan ook ter vervuiling van deze
behoefte, dat deze Ilandleiding is vervaardigd, en, voor zoo
veel Ree. er over mag oordeelen , is hierdoor aan de Doopsgezinde Kerkgemeenfchap in 't algemeen eene wezenlijke
dienst bewezen.
De titel wijst de bepaalde be emming van het boekje duidelijk aan ; hetzeive flrekt „ ten gebruike in Doopsgezinde Ge.
meenten." Het maakt geene aanfpraak op een' uitgebreider
werkkring, dan die binnen de naauwe perken der Doopsgezinde Kerkgemeenfchap zich voor hetzelve opent; en de Eerw.
Schrijver zal zijn oogmerk bereikt achten , zoo hij door zijnen arbeid den opbouw van velen onder zijne eloofsgenooten in waarheid en Godzaligheid bevorderlijk zijn mag. Het
fpreekt dus wel van zelf, dat men de kenmerkende gevoelens
der Doopsgezinden over fommige geloofsartikelen, tiet derzelver gronden, en de toetfing der gevoelens van andersdenkenden daarover, hier vindt opgegeven; doch Ree. houdt
zich verzekerd, dat geen welgezinde hierin eenigen aanfloot
vinden zal. Ook hier, waar het op de .handhaving van het
kenmerkende der eigene Kerkgemeenfchap en op de wederlegging van afwijkende gevoelens aankomt, verloochent de Man
zich niet, die gevoelt en toont te weten, niet alleen wat
beleefdheid, maar wat Christelijke verdraagzaamheid is, in
den edelen en Ilelligen zin des woords.
Wat het zakelijk gedeelte van het boekje betreft, zoo
vindt men het Evangelie daarin voorgefleld in deszelfs Goddelijke hoogheid, als het Benige voldoende middel tot een
W2
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nieuw e n zalig leven , in gemeenfchap met God door j a z u s
CH R I ST US ; men befpeurt er in den ijverigen Protestant ,
die, de H. Schrift als het eenig gezaghebbend rigtfnoer in
zaken des geloofs eerbiedigende, met groote zorgvuldigheid
de bewijsplaatfen heeft uitgelezen ; den kundigen Godgeleerde , die met de tegenwoordige vorderingen zijner wetenfchap
bekend is ; den fcherpzinnigen Denker , die de begaafdheid
bezit, zijne gedachten ook over ingewikkelde onderwerpen
juist en duidelijk voor te hellen, en, gelijk reeds gezegd is ,
den Doopsgezinde, die met zijne Kerkgemeenfchap is ingenomen, maar die ingenomenheid met echte Christelijke verdraagzaamheid vereenigt.
Wanneer men den rijken inhoud nagaat, zoo kan men ze
niet ontkennen, dat het boekje zeer veel bevat, ja te-kerlij
veel voor den gewonen leerling, en dus overladen kan fchijnen. Ree. zou echter den geëerden Schrijver meenen te ver ongelijken, zoo hij verzweeg, wat deze daarover inhetVoorberigt vermeldt. Daar toch zegt hij, dat zijne Handleiding,
„ bij hare beknoptheid, veel aanleiding tot nadere ontwikkeling geeft; terwijl zij den onderwijzer, ten aanzien van de
meerdere of mindere uitvoerigheid der behandeling, ruime
vrijheid laat ; — dat het boekje oorfpronkelijk beklemd is ,
om te dienen bij het onderwijs van leerlingen, die den tijd
en de gefchiktheid bezitten, om fchriftelijke opflellen, over
het in de katechifatie befprokene en gehoorde, te vervaardigen;" en verklaart hij , „ wel gepoogd te hebben, door de
kennelijk onderfcheiden letter van de hoofditellingen en vragen,
het boekje ook voor minder ontwikkelde jongelieden eenigzins
dienstbaar te maken, doch diers ondanks zelf het daarvoor
min gefchikt en voldoende te blijven achten." Wanneer men
dit in het oog wil houden, vallen de bedenkingen tegen te
groote uitvoerigheid , die anders ligtelijk zouden te maken
zijn, weg, en zal men in den rijkdom van zaken, die hier
aangeboden wordt, niets meer zien, dan een dreven naar
volledigheid, die met het beknopte in de voorftelling en met
het kernachtige en praegnante in de uitdrukking kan gepaard
gaan, zonder dat zij daarom, gelijk wel eens gebeurt, het
gebied der eigenlijke Godgeleerdheid betreedt. Deze aanleg
van het boekje blijkt ook onder anderen daaruit, dat er in
gehandeld wordt van de gefchiedenis der Kerk en van de ver
uitwendige eenheid-fchilendKrkgotap,vnde
te daarvan, enz.
en
wenfchelijl
der Kerk , van bet mogelijke
-
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enz. Dit zou voorzeker in eene Handleiding voor minder
ontwikkelden niet te pas komen, maar mag aan befchaafde
jongelieden in onze dagen niet onbekend blijven; weshalve
de behandeling daarvan op de katechifatiën, zelfs door de
Synode der Nederlandfche Hervormde Kerk, zoo Ree. zich
wél herinnert, teregt is aanbevolen. Onze Duitfche naburen, die het gebied der Katechetiek nog al bearbeid hebben,
fchijnen zulk eene uitvoerigheid en volledigheid in het Christelijk onderwijs voor meer ontwikkelden niet af te keuren,
zoo als men kan opmaken uit de leerboeken van D RA ES EIt E, (vooral zoo als het in onze taal is overgebragt en vermeerderd door VAN EPEN) van siMON fix., WINZEK en
anderen , hoewel deze wel wat te veel geven en te diep gaan.
Het komt in een leerboekje als het onderhavige grootelijks
aan op de orde en rangfchikking der zaken; en Ree. zou aan
de pligten van waarheidsliefde en onpartijdigheid meenen te
kort te doen, zoo hij het eigenaardige onvermeld liet, wat
B OK K E te dezen aanzien van zijne voorgangers onderfcheidr.
Zijne Ilaodleiding namelijk komt met vele andere vroeger uitgegevene daarin overeen, dat de Christe'ijke waarheden in
korte flellingen worden medegedeeld, met aanwijzing op niet
uitgedrukte Bijbeitekflen, en dat onder die ftellingen vragen
(laan, welke ten deele op de Helling zelve, ten deele op de
achter de vragen gevoegde tekflen , of op de bij de fiellingen
gevoegde korte aanmerkingen flaan , ten deele in het boekje
zelf geen antwoord vinden , maar door den onderwijzer dienen beantwoord te worden. Dit verband tusfchen de hoofd_
ulelling en de daaruit afgeleide vragen is , naar het oordeel
van Ree., eene wezenlijke verdienfte in het fl wagboekje over
de Bijbel/ce Gefchiedenis, door den Eerw. A. v E R WIJ s te
Deventer in 1824 uitgegeven ; een boekje, dat hem voorkomt
of niet genoeg bekend , of door later uitgekomene boekjes
over dat onderwerp te onregte overfchaduwd te zijn. B 0E x E
heeft de afwijking van den vorm van vraag en antwoord ,
door het gebruik van zoodanige flellingen, niet vele Katecheten van vroegeren en lazeren tiid gemeen. Niet alleen zijn hij
onze Duitfche naburen, federt de hertelling van liet katechetisch onderwijs, (welke van de Berlijnfche prijsuitfchrijving
omfireeks 1767, van E A s ED ow, S t at O N en anderen dag.
teekent) vele en meestal de beste leerboeken in dien theti.
fchen vorm verfchenen , maar ook hier te lande zijn onder
anderen VAN K00TEN Cl] VAN at EER TEN bij deI?ervorm
-
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den , S T A II U S as u t. LEK bij de Lutherfchen, en reeds vroeg er P. B EET s, P z. bij de Doopsgezinden, daarin , met of
zonder vragen, voorgegaan, en heeft ook de Amfterdamfche
Hervormde Predikant PRINS , in zijne vele verdienflelijke
katechetifche werkjes , de voetflappen dier voorgangers in dit
opzigt , met Benige wijzigingen , gedrukt.
De hoofdverdeeling, die in dit boekje heerscht , is de navolgende. Hoofdit. I. De Godsdienst en hare kenbronnen.
1loofdit. II. Inhoud van de Schriften des O. V. Afdeel. 1.
God, de Schepper, Onderhouder en Beftuurder van het Heelal.
Afd. 2. De mensch. Afd. 3. De zonde. Afd. 4. Gods gezindheid omtrent de zonde en den zondaar. Afd. 5. Voort
zonde onder het menschdom, en verordeningen van-gander
God, om dien voortgang te fluiten. I-Ioofdfl:. Ill. Inhoud
van de Schriften des N. V. Afd. 1. Gefchiedenis, perfoon
en waardigheid van J E Z U S. Afd. 2. Oogmerk der verfchijning van I E z u s op aarde. Afd. 3. J E z u s als Leeraar en
inhoud zijner leer. Afd. 4. J E z u s als toon- en voorbeeld.
Afd. 5. Het lijden en flerven van j E z u s. Afd. 6. De ophanding en hemelvaart van j E z u s. Afd. 7. De verlosfende
werkzaamheid van den verhoogden j E z u S. Afd. 8. Waarin
de verlosfing , door j E z u s bewerkt , beftaat. Afd. 9. Hoe
wij de aangebragte verlosfing kunnen deelachtig worden.
IIoofdit. IV. Over de Christelijke Kerk en hare gefchiedenis.
Afd. 1. Ilet wezen , de omvang en de inrigting der Christelijke Kerk. Afd. 2. Overzigt van de gefchiedenis der Christelijke Kerk, en van het kenmerkende harer onderfcheidene
afdeelingen. Hoofdi't. V. Nadere ontvouwing van den pligt
des Christens. Afd. 1. I-Iet wezen , de grond en kènbron der
Christelijke pligteu en derzelver betrachting. Afd. 2. Pligten
ten aanzien van God en JE Z U s CHRIST US. Afd. 3. Pligten ten aanzien van ons zelve. Afd. 4. Pligien ten aanzien
van onze medemenfchen. Afd. 5. Over de hiudernisfen en
hulpmiddelen der Christelijke pligtsbetrachting.
Deze verdeeling fluit zich , naar het oordeel van Rec.,
naauw aan den Bijbel , hierin eenigzins gelijkende naar het
vraagboekje van F G E I. I N G ; zij is historisch , zonder enkel
historie te geven, zoo als de laatstgenoemde en S T A TI U s
II U L L E R dezelve in fcliets aan hunne geloofs- en zedeleer
laten voorafgaan; de kennis der historifche data wordt bij
den leerling vooronderfteld, en de historie wordt alleen pragmatisch gebruikt, Het 0. V. komt daardoor beter uit in
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deszelfs volle belang, echter zonder met het N. V. gelijkgefield te worden , en Gods wijsheid in den loop der Openbaringen treedt in een helder licht, ja wordt in het onderwijs
eenigzins nagevolgd , waaromtrent B U S C Fl, in zijne Inleitung zur Mittheilung der Religion , bi. 43 , teregt verklaart:
„ Der Weg zux Christenthuna durchs dlte Testament 1st der

richtib c. "
Ten aanzien van inhoud en gang heeft het gefchrift van
de meeste overeenkomst met dat van wijlen zijnen
Doopsgezinden Medebroeder B E E T s, die echter het overzigt
der Kerkgefchiedenis, even als dat van de gefchiedenis van
E z u s en de Apostelen , naar het oordeel van Ree. , min
gepast laat voorafgaan. Ook is het laatstgenoemde veel uit
-voerig,n
meer leesboek, dan handleiding.
Iiet kap_ den lezer toeschijnen, dat er in het boekje onder
herhalingen voorkomen, die door de-fcheidnolz
gekozen orde van behandeling van zelf moeten ontfiaan. Zoo
wordt er tweemaal van Doop en Avondmaal (bl. 38 en 44)
gefproken; doch bij eenig nadenken zal men inzien, dat dit
geenszins bloote herhaling is ., maar veeleer befchouwing dier
plegtigheden uit beide oogpunten, waaruit zij befchouwd
moeten worden, t. w. van de zijde des Inllellers en van de
zijde der geloovigen. Doorgaans vinden deze plegtigheden
alleen eene plaats onder de hulpmiddelen tot Godzaligheid ;
doch deze voorhelling is eenzijdig, weshalve zij dan ook bij
E GE LI N G niet als bloote hulpmiddelen , maar als openbaringen en bekrachtigingen des geloofs voorkomen. Bedriegt
Ree. zich niet, dan hebben Afd. 7 en 8 van Iloofdit. Jij
nog al iets kenmerkends , daar zij in bijzonderheden ontwikkelen hetgeen doorgaans Hechts met algemeene trekken wordt
afgedaan.
liet kwam Ree. in den beginne voor, dat de pligtenleer,
na de opgave van den inhoud der Schriften van het O. en
N. Verbond, niet op de regte plaats was ingelascht; doch
een dieper inzigt in het plan,. door den Schrijver gevolgd,
heeft ook deze bedenking weggenomen. Het Vde Hoofdituk,
namelijk, is blijkbaar te befchouwen als een aanhangfel voor
hen, die, in overeeni?emming met den Eerw. B o E Kit, eene
afzonderlijke en uitvoerige behandeling der Christelijke zede leer noodig achten. Daarom luidt ook het opfchrift: Nadere ontvouwing va n de pligten des Christens, en volgt dit
Hioofdfluk op het overzigt van de Kerkgefehiedenis, waar-
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mede de Handleiding zelve als gefloten zou kucanen befchouwd
worden. Eerie zoo uitvoerige behandeling der Christelijke
pligten zou, ter plaatfe waar zij zou hebben behoord, namelijk in Hoofdit. I11, Afd. 3, eene groote onevenredigheid en
een' misfiand hebben veroorzaakt, gelijk inderdaad in vele
boekjes van dien aard het geval is ; terwijl in andere de behandeling dier pligten wel in evenredigheid !iaat met het ove.
rige, maar daardoor tevens ongenoegzaam en ongefchikt is
tot eene omvattende voorite!ling van alwat tot de Christelijke
zedeleer moet worden gebragt.
Ree. wenscht het boekje in veter handen, overtuigd, dat
het, met oordeel gebruikt, veel nut Richten, en de kennis
der waarheid, die naar cie Godzaligheid is, grootelijks zal bevorderen. De uitvoerigheid van deze aankondiging verbiedt
Ree. , tegelijk eenig beoordeelend verflag te geven van den
Schriftuurlijken Katechismus, welken de ijverige en bekwame
Schrijver op deze Handleiding heeft laten volgen. IIij hoopt
zich daartoe, bij eene volgende gelegenheid , te zetten.

L'hivernage des Hollandais 3 la Nouvelle-Zemble, 159G1597, traduit de TOLLENS, par AUGUSTE CLAVAR E AU, Membre de la Société de Littérature de Leyde,
Correspondant de 1'Infl•itut des Pays-bas, Chevalier de 1'Ordre du Lion Néerlandais. Troifième édition , ornée de
huit lithographies et du portrait de l'Auteur. Maestricht ,
F. Bury-Lefèbvre, etc. 1838. 4to. i3 pag. f4-:
liet valt niet te ontkennen, dat liet voor onze nationale
eigenliefde een aangenaam gevoel is , wanneer wij deze en
gene meesterfiukken onzer letterkunde in vreemde talen zien
overgebragt. Onze fchoone moedertaal wordt door vreemden
te zelden beoefend ; en hoe vele jammerlijke vooroordeelen, bij
volfagene onkunde , er omtrent ons land , onze zeden en gewoonten , ons volkskarakter en onze literatuur beflaan, daarvan kan bijna ieder buitenlandsch werk getuigen, dat over
ons vaderland handelt. De Heer c L A VA RE AU, die zich
door de overbrenging van zoo vele Rukken reeds eenen beroemden naam heeft gemaakt , heeft daarom ook aanfpraak
op onze erkentelijkheid, maar nog meer op de erkentelijkheid van het vreemde publiek, waarvoor hij eigenlijk fchreef,
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en aan hetwelk hij de gelegenheid fchonk, om zich met ver
meesterhukken onzer Dichters bekend te maken. -fchilend
Ree. acht Iiet een gelukkig denkbeeld van den Heer c L AV A R E A U, dat hij ook de Overwintering op Nova Zen;bia
van T O L L E N S gekozen heeft en daarvan eene vertaling
heeft ondernomen. Het onderwerp is algemeen belangrijk ,
de dichttrant eigenaardig, het Ituk vol van fchoonheden van
den eerflen rang. Groot waren ongetwijfeld de moeijelijkheden, bij de overbrenging te overwinnen, en het fprak
van zelf, dat verfchillende gedichten meer vrije navol
dan vertalingen moesten worden. Dit geldt vooral-gine
van vele befchrijvingen met hare feheepstermen, met haren
rijkdom van woorden , op alles , wat het zeewezen en Ieven
betreft, betrekkelijk. 1-Iet zou te veel gevergd zijn, indien
wij daar overal naauwkeurig wilden terug ontvangen, wat
T o L LEN S heeft gegeven, en bij eene vergelijking van het
oorfpronkelijke met de navolging zal men den Heere c LAVAR E A u den lof niet weigeren, dat hij zich over het alge
zeer goed van zijne moeijelijke taak heeft gekweten.-men
Zoo, gelijk het (luk daar ligt, kan het den Fran/then lezer
een vrij goed denkbeeld van het oorfpronkelijke geven ; en
dat het met belangtlelling is ontvangen, daarvan getuigt de
derde druk, (eene wezenlijke prachtuitgave) die Ree, hier
voor zich heeft.
Met dat al houde men den Ree. eenige bedenkingen ten
goede. Zij zullen gelegenheid geven , om te gelijk den toegezwaaiden lof door eene proeve te (laven. Ree. kiest daar_
toe een gedeelte van de befchrijving van den zondag:

Que!guefois , aux faints jours , ils préparent la chair
Qtie le fel préferva des outrages de lair,
Et dévorant des yeux le vafe, qui bouillonne,
49ttendent un repas, que la falrn asfaifonne.
Mais avant de toucher r2 leur frugal festin ,
Its bénisfent en choeur l'flrbitre du destin.
Pleux obfervateurs des coutunres antiques ,
Its entonnent de Dieu les fublimes cantiques,
Et l'écho des rochert, "ongtemps filencieux,
Répète de David les chants religieux.
Deze regels zijn ongetwijfeld in vele opzigten fraai en ge-
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lukkig overgebragt, (*) en kunnen als eene proeve van de
algemeene wijze van overbrenging worden befchouwd. Maar
er ontbreken enkele trekken, die niet alleen zeer fchilderach.
tig zijn, maar die ook, naar Recs. oordeel, niet hadden mogen worden weggelaten ; b. V.:
Zij ílaan den Bijbel op, ontblooten allen 't hoofd;
Een hunner, beurt om beurt, eerbiedig opgerezen,
Staat uit Gods heilig woord een roerend ftuk te lezen.
Ongaarne verwisfelen wij dit met het algemeene: Pleux ob
enz. Gelukkig is ook veel in het vervolg; b. V.:-fervatus

L'un d'eux (dans fes regards queue allégresfe brille !)
Sc transporte, en idée, an fain de fa familie,
Redt a fes anus le nom de fes en fans,
L'amour de fa compagne at fes fohls f touchans.
en het clot van deze befchrijving:
Sa femme, fes enfans, objets de fes tendresfes,

Lui prodiguent encor leurs dernières caresfes ;
II entend leurs foupirs, relit leurs derniers mots,
Et fa trenzblante voix fe perd dans les fanglots.
Maar ook in dit gedeelte wordt de indruk verzwakt door
vier regels over

cette rive chérie ,
0,c fe (eva pour lui 1'aurore de la vie;
regels , die bij deze roerende teekening van huifelijk gevoel
en liefde zeer te onpas zijn ingevlochten.
De dood van B AREN D S is een van die gedichten , welke
den Ileere C LA V A RE AU het minst zijn gelukt. Hij laat
daar den ftervenden eene lange redevoering houden, en zoo
gaat de treffende fchildering verloren bij T 0 I. L E N s , als hij
zegt, dat BAREN BS
poogt te fpreken,
Maar flamelt klanken uit, of blijft in fnikken Reken.
(*) Is het evenwel juist, te fpreken over les fublimes

cantiques de Dien?
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liet gevolg is geweest, dat de beminnelijke eenvoudigheid
van her verbaal van T o L L E N s geheel wordt gemist, en dat
wij BAREND S als met uitgezochte woorden hooren gewagen van bords homicides, vainqueurs des ouragans, fortune
jaloufe enz. Dat is geheel verkeerd gezien, en neemt den
indruk van dit aandoenlijke tooneel weg.
Op enkele plaatfen fchijnt de Heer CL A VAR EAU den zin
niet juist te hebben gevat, of liever door den klank der voor.
den tot andere denkbeelden gebragt te zijn, dan de Dichter
bedoelde, en dan in het verband eigenlijk te pas kwam; b. v.:
helaas! waar vlugt gij heen, verdoolden? Wendt den .deven,
Keert weer, naar de oorden weer, voor'[ gapend graf begeven!
waarvoor wij lezen:
Retournez vers les bords, que vous abandonnez.
C'est lr , que vous attend une tombe paifible.
De Dichter fpreekt hier van de zee, als her hun dreigende
graf, en moest hun, om hen tot terugkeeren op te wekken,
in het vaderland het leven, niet den dood, ook niet eenen
vreedzamen dood, voorflellen.
Dergelijke aanmerkingen waren er meerdere te maken; maar
het geheel verdient lof, en, indien Ree, zijne bedenkingen
mededeelde , het is, om den Heer C LAVA RE A U, wien ook
onze hartelijke dank voor deze fchoone navolging toekomt,
tot gedurige en naauwkeurige befchaving en volmaking zijner
flukken op te wekken.
Deze uitgave is prachtig gedrukt, en onder de fleendruk.
platen, fchoon zij over liet algemeen wat zwart zijn uitgevallen, zijn fommige zeer goede. Zij mogen een fieraad van
dit boek worden genoemd.

Hulstbloemen. Een zestal dichterlijke B ijdragen van j. B.
C Ii RI S TE ME J j E R. Te Schoonhoven , b ij S. E. van Noo.
ten. 1837. In kl. 8vo. 32 Bl. f: - 45.
Drie dezer bijdragen hebben eene godsdientlige firekking,
en zullen daarom hare lezers wel vinden. Poétifche waarde
hebben zij zeer weinig. De echo b ij het huis Vollenhoven
wordt gezegd eene navolging te zijn van den trant van a E.
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BE L's Vergtinglichkeit; maar het is, in plaats van eenvoudig, dikwijls plat, en zeer gebrekkig geverfificeerd: hoort
flechts de eerfle regels:

Zoon.
't Wordt avond. De fcheemring daalt vroeg op ons pad.
't Is fill bij den weg. Zijn we ver nog van flad ?
Fader.
Ja, wel ruim een uur nog. 't Werd laat ook te Zeist, enz.
of regels als deze:
En denkt niet: de wereld is zoo arm aan vreugd.
De beide volgende flukjes : Troostwoord en Op 's levens reis weg, ademen insgelijks eenen vromen geest, maar onderfcheiden zich niet. Het Vaarwel is hartelijk gemeend , maar voor
het publiek zonder belang. In de beide laatfle (lukjes : Het
papiermaken en De Holland/cite Boter, komen goede en aar
coupletten voor. Maar waartoe dit kleine boekje afzon--dige
derlijk het licht moest zien, begrijpt Ree. niet. De Heer
C Ii R I 3 T EM E ij E R zal er geen dichterlijken roem bij winnen. Intusfchen, de druppel worde verzwolgen in den reu
dicht en rijm , die toch door geen dammen of-zenfiro7va
dijken is te beteugelen!

Gedenk/chriften van eenen Kobold. Fragment zonder begin en
zonder einde van een, bij gelegenheid van het afbreken eens
fchoorffeens, in eene muuropening gevonden, Handfchrift.
In het oor;/pronkelijk Rusfisch uitgegeven door den Baron
B R A n2 B E v s. Te Groningen, bij R. J. Schierbeek, Jun.
60.
1837. In gr. 8vo. 73 BI. f
: -

B

ec. wil gaarne erkennen, dat het zeer wel aan hemzelven
kan liggen, maar moet tevens opregtelijk belijden, het doel
van dit stukje meestendeels niet regt te begrijpen. Best dus,
daar wij het noch kunnen prijzen noch durven laken, dat wij
het eenvoudig aankondigen. Wij voegen er bij : die het vatten kan, vatte het! Moesten wij er iets van maken , wij
zouden het houden voor eene fijne befpotting van het materialisme. Het boeksken is keurig netjes gedrukt ; maar wij,
voor ons, zagen letter en papier liever aan iets anders belleed.
No. VI. Boekbefch. bl. e. reg.
Lacedemon weg.

23.

moet de comma tusfchen buiten en

En No. VI?. !iÏexg. bl. 356. reg. 18 v. o. leze men rolksklasfe.

Tweetal Leerredenen, gehouden na het overladen van
den WUeleeriv. Heer G. L. VAN OOSTEN VAN STAVEREN, in leven Predikant te Drempt, door A.
v. A D iJ s, Predikant te Doesborgh. Te Doesborgh ,
bij Kets en Lambrechts. In gr. 8vo. 51 BI. f : - 60.

Bij

liet treffend flerfgeval van den jongen Predikant VA N
die nog geen drie maanden het Leeraarsambt te Drernpt bckleed had , heeft de
`Veleerw. Heer R A D rJ s , die den overledenen had leeren
kennen, zich opgewekt gevoeld, om de eerfle der bovenílaande Leerredenen te houden, aanflonds na'hetzelve,
in zijne eigene Gemeente ; de andere , als Lijkrede in die
van Drempt , acht dagen later; en op verzoek van velen, ook van des overledenen betrekkingen , geeft hij beide thans uit , verzoekende , dat „ men ze beoordeele niet
„ billijkheid ; niet naar de regelen der kunst, maar als
„ uitvloeifels van een diep bewogen hart , hetwelk door
eigene ervaring de finart des levens kent , en geleerd
„ heeft te veeenen met de weenenden."
De eerfle Leerrede, ten tekst hebbende Pf. XXXIX:
6 b : „ Immers is een ieder mensch , hoe vast hij Raat,
„ enkel ijdelheid," handelt over de broosheid des menfchelijken levens , en (telt eerst „ de gedachte daaraan van
hare aandoenlijke zijde" voor, daar zij 1. „den 11em„ pel der nietigheid zet op de goederen cn liet genot de„ zer wereld;" 2. „ de vreugde der liefde en der vriend„ fchap vergalt ;" 3. „ zelfs onze werkzaamheid belem„ roert." (De tekst , die hier over 't geheel meer als
aanleiding dient , zou misfchien nog meer aanmerking
vorderen op dit punt: hoe vast hij Plaat.) Ten andere
doet zij opmerken , „ welk een' voldoenden troost liet
„ Evangelie ons daartegen aanbiedt," 1. „ door liet ge„ loof aan God , onder wiens wijs en liefdevol befluur
X
BOEKBESGH. 1838. :`N0. S.
OOSTEN VAN STAvEREN,
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„ ons leven (laat, en die voor alles zorgt, wat wij door
„ oenen ontijdigen dood achterlaten ;" 2. „ door de hoop
der eeuwigheid, waar ons kortflondig beílaan einde„ loos wordt voortgezet ; waar wij vergoeding ontvan„ gen voor alles, wat wij door den dood misíen; waar
„ hereeniging met de onzen is." Dit (tuk wordt helloten met Bene opwekking tot dankbare en ernftige behartiging van dezen Evangelietroost , welke misfchien beter
zou ingevoegd zijn in het derde (luk, waar gefchetst
wordt, „ hoe gewigtig die gedachte aan de broosheid
„ des levens" (maar door den voorgeltelden Evangelie troost getemperd) „voor ons hart en onzen wandel is,"
daar „ zij krachtig aanfpoort tot eendragt en liefde, tot
nuttige werkzaamheid, en tot een geduldig dragen van
het lijden dezes tijds." Naar deze, over 't geheel welgeregelde, orde wordt dit een en ander kort ontwikkeld ,
en in eenen levendigen, hier en daar eenigzins dichterlijken, flijl voorgedragen. Van het bovengemelde ílerfgeval
wordt (wat hier zeer goed te keuren is) niet anders gefproken , dan met een enkel woord in de inleiding , wel
opwekt tot opmerkzaamheid op de Goddelijke hem--ke
men , die ons de vergankelijkheid der aardfche dingen
verkondigen. Het geheel is Bene altijd en overal nuttige
herinnering.
De tweede Leerrede heeft ten tekst I Kon. VIII: 12,
en ten onderwerpe het donkere in het Godsbef uur. De
tekst is dus in deze nog meer , dan in de eerde , flechts
eerie aanleiding in de verte; want het „in de donkerheid
„ wonen van j E H 0 V A," waarvan dezelve ('preekt, ziet
immers op liet Allerheiligile des Tempels, als zijnde als
't ware liet verborgene verblijf der onzigtbare Godheid.
— De inleiding bevat wel zeer goede opmerkingen over
het geloof aan God onder het onbellendige der aarde ,
maar blijft toch voor de gegevene bijzondere omílandigheld eene wat te algemeene befpiegeling. — In het eerle (luk wordt herinnerd , dat „het Godsbeíluur in vele
„ opzigten voor ons donker is." Na dit in oenige voor
aangetoond te hebben , maakt de Redenaar eenen-beldn
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treffenden overgang tot het fprekende bewijs, dat de Gemeente , tot welke hij het woord voert, hiervan ziet in
den dood van haren jeugdigen Leeraar ; en hij fpreekt
hierover op eene roerende en waarlijk welfprekende wijze. (Over het welverdiende der hier gegevene loffpraken
aan zulk eenen nog zoo kort in dienst geweest zijnden
Leeraar, als wijlen VAN OOSTEN VAN S T A V E R E N
was, gelijk over zijnen vroegeren levenswandel, wil Ref.
niet oordeelen : en wat behoeft dit ook ? dit zij den Penner der harten verbleven !) — In het tweede ftuk wordt
overwogen , dat „ dit donkere moet plaats hebben, zelfs
„ voor ons nuttig is" ; en hiertoe wordt gewezen , 1.
„ op de grootheid van God ," 2. „op de uitgebreidheid
„ van het heelal ," 3. „ op het onbekende der eeuwig„ heid ," 4. „ op ons zelven ," 5. „ op ons belang."
Dit fluk bevat dus twee hoofdpunten : zou het daarom
welligt niet beter geweest zijn, liet in tweeën te fplitfen ; of nog beter, het 1 ƒIe , 2de en Ode onderdeel, met
éjn woord alles , wat tot liet eerfre lid betrekking heeft,
als in dit geval te algemeen en niet naar eisch kunnende
ontwikkeld worden , geheel weg te laten , en liever meer
uitgebreidheid aan het belangrijke tweede lid te geven ,
dat nu Hechts , in liet 5de onderdeel , op twee bladzijden wordt afgehandeld, en waarbij dan ook van hetgene,
dat in het 3de hier doelmatig voorkomt, ligt partij zou
te trekken geweest zijn ? — Het derde if uk „ geeft de
„ volgende regelen op ter beí}uring van ons gedrag in
„ dezen :" 1. „oplettend befchouwen en nadenken ;" 2.
„ ernílig pogen, om geen te fpoedig oordeel te vellen ;"
3. ,,vertrouwen op God, en hoop voor de eeuwigheid;"
4. „ getrouwheid aan onze Christelijke pligten." Deze
regels , kort ontwikkeld en overeenkomftig de omflandigheden hartelijk en ftichtelijk aangeprezen , verdienen ook
algemeene lezing en behartiging.
food/eke Brieven , Gefprek ken en Verhalen, uit den tijd
des Zaligmakers; door j. C. PFENNINGER. Op
X2
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nieuw uit het Noogduitsch vertaald, door h. H. x uz r z, Th. Doct. en Predikant te RoiterG E N HOL
dam. Ifie Deel. Te Rotterdam , bij van der Meer en
Verbruggen. 1837. In gr. 8vo. 379 Bl. De prijs
van het corn pleete fiverk, in ITS Declen, is , bij Inteekening, f 10 - : en buiten Intcckening f 13 - :

H

et aangekondigde werk van den eerwaardigen Zurichfchen Predikant Y FE N NI N G E It , waarvan , in 1785 en
later, Bene vrij goede Nederlandfche vertaling het licht
zag , werd fleeds door onze , op godsdienilige fchriften
prijs flellende Landgenooten , in hooge eere gehouden
zoo wel om den echt-Evangelifehen zin, die er overal
in doorllraalt , als om de zuivere karakterfchildering en
fmaakvolle bewerking. Ten gevolge dier algemeene hoog
genoemde vertaling thans geheel uitver--fchating,sde
kocht , en het was een gelukkig denkbeeld, daarvan Bene
tweede uitgave te bezorgen.
De herziening van de vroegere vertaling , en de ver
dezelve niet het ooripronkelijl:e, werd, met-gelijknva
dit inzigt , aan den geachten Rotterdarnjchen Predikant
n U G E N Ho L T z opgedragen , wien het echter al ras
bleek , dat de ongenoemde Vertaler niet alleen hier en
daar den waren zin der woorden gemist had, maar ook
dikwijls fijne trekken in P F É N N I N G E R'S voorflelling
voorbijgezien, en door uitbreiding en omfchrijving veel
van de uitfiekende natuurlijkheid en losheid dier voorilelling had doen verloren gaar,. Dit deed hem tot eene geheel nieuwe vertaling belluiten ; terwijl zijn Stadgenoot ,
de Heer G. VA N R E Y N , op zich nam , de poëzij, hier
en daar in de foodfche Brieven voorkomende , en waaromtrent men zich in de vroegere vertaling almede groote
vrijheden had veroorloofd, insgelijks geheel naar liet oor
nieuw te bewerken.
-fpronkelij,
geop
zich
Vertaler
alzoo
door
den
Eerw.
De taak,
nomen , was ver val, ligt, ook dewijl het moeijelijk valt,
Duitfche werken als dit, die van zegswijzen uit de taal
des dagelijkfchen levens overvloeijen , getrouw en toch
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ongedwongen in het Nederduitsch over te brengen. Hij
heeft echter aanvankelijk , in dit Itle Deel , getoond,
daarvoor ten volle berekend te zijn; de platheden , tot
welke een minder fniaakvol Vertaler al ligt zou vervallen
wezen , gelukkig vermeden ; zich , terwijl hij bij aanhalingen uit het 0. V. de overzetting van den IIoogleeraar
VAN DE R P AL ➢I volgde, bij die uit liet N. V. de
moeite eener eigene vergelijking der bronnen met P FE NN I N G E R'S vertaling getroost ; en is voorts , naar het
ons voorkomt, zoo geheel in den geest van het oor
doorgedrongen , dat er bij de overbrenging-fpronkelij
zeer weinig , zoo al iets , is verloren gegaan. Indien
dit laatf e ook van liet dichterlijke gedeelte niet overal
gezegd mogt kunnen worden , (waarbij elk , die met de
godsdien[Iige poëzij der Duitfchers bekend is , gevoelen
zal , dat de moeijelijkheden niet minder groot waren) het
is echter met zorg bewerkt , en ook in den vorm veel
getrouwer gevolgd dan in de oude vertaling.
Wij kunnen niet anders , dan elk , die in den perfoon
en de verdienden des Zaligmakers , in zijne gefchiedenis
en die zijner vrienden en overige tijdgenooten belang (lelt,
(en wie onzer zou dit niet ?) en tevens in eene levendige , onderhoudende, waarlijk opbeurende lectuur behagen
fchept , ten volle aanraden , zich deze weluitgevoerde
nieuwe uitgave aan te fchaffen , waarop, volgens een ingelascht herigt , de inteekening nog openflaat , zoo lang
het IIde Deel de pers niet zal verlaten hebben.

Montague , of is dat Godsdienst? Naar het Engelsch
van C. B. T A I L L I:. Te Amflerdam , bij 1-I. Frijlink. 253 B1. f 2 - 40.
liggend werkje is ook
D e Schrijver van liet voor ons
reeds gunffig bekend door
bij het Nederlandsch Publiek
zijne Christelijke Tafereelen, ten jare 1834 in het Hol
uitgegeven. In dezen M 0 N T A G U E herkent men-landsch
hem aan denzelfden bevalligen , tchilderachtigen (tijl , er..
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aan gelijke prijzenswaardige bedoelingen. Hij heeft er
inzonderheid „ de oorzaken in willen aantoonen, waarom
de kinderen dergenen, die bij de wereld voor heilig doorgaan , tot een zondig leven kunnen vervallen, ten gevolge van bekrompenheid van geest der ouders; en hoe onveríiandig en waarlijk wreed het is, een jong mensch de
wereld in te zenden , zonder hem genoegzaam op hare
verleidingen en gevaren te hebben voorbereid." -- Wij
zullen trachten, zoo beknopt mogelijk, eene fchets te
geven van het verhaal, waarin deze en vele andere nuttige waarfclntwingen en gewigtige lesfen door hem zijn
ingekleed.
NIA R I A G R A H A I1, een gegoed landmeisje , wordt
op eerie aanzienlijke kostfchool gevormd, maar niet zon
r verlies harer natuurlijke eenvoudigheid. Na den dood-de
harer ouders leeft zij te midden der groote wereld , en
leert er de Godsdienst minachten , tot dat zij, door hare
verzwakte gezondheid tot een Hiller leven verpligt , veel
waarde aan uiterlijke godsdienfligheid begint te hechten,
doch bij het gemis van dien waren ootmoed, die het
kenmerk van den echten Christen is , daar zij God voornamelijk daarvoor dankte , dat zij niet was gelijk vele
anderen. De echtgenoot van Sir GE OR G E MO N T AG u E geworden, brengt zij eenen zoon , de hoofdperfoon
der gefchiedenis , ter wereld , wiens opvoeding aan den
zeer regtzinnigen Leeraar c R A rz r wordt toevertrouwd.
Daarop naar de Univerfiteit te Cambridge gezonden ,
wordt hij door eenen fchijnheiligen medefludent fchandelijk beflolen. „ Is dat Godsdienst ?" vraagt de jonge
AU G U S T zichzelven af, begint godsdienfligheid en fchijnheiligheid met elkander te verwarren , vindt vermaak in
het luidruchtig fludentenleven, en neemt het beluit, zich
nog veel losbandiger voor te doen , dan hij inderdaad
is. Bij een bezoek van het ouderlijke huis wordt hij,
vooral door zijne moeder en zijnen voormaligen leermeester, met vromen trots en hoogst onmenschkundig behandeld. Naar Cambridge teruggekeerd, doolt hij langs hoe
verder af, doch geraakt gelukkig in kennis met den bra-
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ven ftudent T L M r i. E , die hem , daar hij befchonkcn
en gekwetst aan den weg nederligt , liet leven redt en
zijn ware vriend wordt. Later neemt hij op zich, dezen,
die door eene teringziekte is aangetast , naar het ouder
huis te vergezellen ; maar de kranke bezwijkt, vóór-lijke
hij het bereikt heeft , en M o N T A G U E moet de treurige
tijding van zijnen dood overbrengen. Dit doet hij het
eerst aan de beminnelijke zuster van zijnen vriend, die
hem in haren huifelijken kring inleidt , waar hij , door
haar en hare ouders , den verwaardigen Leeraar TE 1Ir L E en zijne brave gade , de ware Godsdienst leert kennen en beminnen. „ Hij vond hier trotfclie noch aan
blikken ; hij hoorde hier fcherpe twistredenen-matigend
noch fpitsvindige woordenwisfelingen. Er beflond in dit
ganfche gezin Bene eenheid van geest , die haren grond
had in vrede en liefde. Ieder ícheen het er op toe
te leggen , om die liefde , die eendragt te bewaren , —
om in den geest des vredes te leven ; en die geest werd
dagelijks verllerkt door , en putte zijne krachten uit de
eeuwige bron van wijsheid en goedheid." — Hij verklaart C Fl A R L 0 T T E , de dochter des Leeraars , zijne
liefde , en leert zichzelven nader kennen uit de brieven ,
haar door haren overledenen broeder, tijdens het verblijf
aan de Univerfiteit, gefchreven. Op raad zijner nieuwe
vrienden deelt hij zijnen ouders mede , aan welke ver
hij zich heeft fchuldig gemaakt, en in welke-kerdhn
fchulden hij daardoor geraakt is. Hij ontvangt hunne
vergiffenis. Inmiddels flerft de landeigenaresfe, wier
beeld, als dat eener aanzienlijke, uiterst fijn befchaafde
vrouw naar de wereld, hier in fikfche trekken wordt ge.
teekend; en daar TEMPLE, ten gevolge van dit fterfgeval , zijne flandplaats moet verlaten, vraagt A U G U S T
voor hein eene andere , die ter befchikking zijner groot
vaders zijde ftaat , en neemt deze gelegen -moedrvan
te baat , om zijner moeder zijne opgevatte genegen -heid
voor c ii AR LOT T E mede te deelen. Dan , deze-heid
en haar gemaal , bij welke de gehechtheid aan godsdienflige vormen , oefeningen en gezelfchappen , die aan het

324

C. B. TA1LEn

geld , dat beider afgod was , niet had doen verflaauwen,
keuren deze genegenheid af; en wat zegt nu de even ver
als beminnelijke C u A R L 0 T TE ? Wij kunnen-ftandige
niet voorbij, hare woorden af te fchrijven , dewijl zij zoo
guntlig bij die der meeste Romanheldinnen , in foortgelijke omflandigheden , aff leken : „ Ik zou liet mijzelve
nooit vergeven , wanneer ik door thin enkel woord, één
blik of éi:ne beweging u aanmoedigde, om ongehoorzaam
te zijn aan diegenen , welke thans de hoogfle aanfpraak
op u hebben. Buitendien doe ik afliand van alle aan
dien woesten en zelfzuchtigen hartstogt , wel -fprako
onze nieuwerwetfche romanfchrijvers met den hei,.-ke(n)
ligen naam van liefde beflempelen. Ik ben niet voornemens te fterven of mijn verfland te verliezen , indien wij
elkander nimmer op deze wereld mogten wederzien; maar
dit meen ik u te mogen beloven, dat ik aan u zal blijven
denken en niet zal ophouden voor u te bidden ," enz.
Intusfchen was ook het aanzoek voor de leeraarsplaats
afgeflagen, naardien Mevrouw bI 0 N T A G U E die beílemd
had voor den jongen T U R N E R , dezelfde fchijnheilige
fludent, die A U G U S T vroeger zoo fchandelijk had benadeeld. Dit duldt de edeldenkende jongeling niet ; en ,
offchoon befloten hebbende, de zaak niet C H A R L o T T E
vooreerst te laten rusten, verzet hij zich bij' zijne ouders, die hens te Londen tot zich hebben ontboden , te
benoeming Van T U R N E R, te meer daar deze in--gend
middels een rijk huwelijk , met eene reeds vroeger in het
verhaal voorkomende perfoon , gedaan heeft. Bij zijne
ouders geen gewenscht onthaal vindende , vervoegt hij
zich tot zijne grootmoeder zelve, en fielt haar, bij een
edelmoedig ftilzwijgen omtrent zijne ondervinding van het
karakter des veinsaards, de belangen zijns vriends voor.
Nu blijkt het, dat de vrouw van dezen eene voormalige
vriendin der oude dame is, die dan ook de bewuste predikantsplaats aan T E M r L E fchenkt , hem en de zijnen
op haar landhuis noodigt, en hare dochter en fchoonzoon , na beide niet hunnen zoon verzoend te hebben ,
aankondigt , dat zij hen daar niet deze beminnelijke fa-
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mille in nadere kennis wil brengen. Hier breekt het ver
af; maar de Schrijver, ook hierin den hem eigeren-hal
fchrijftrant getrouw , heeft zeker te regt begrepen , den
verderen afloop gerust aan de verbeelding zijner lezers
en lezeresfen te kunnen overlaten.
Zietdaar de luchtige fchets van een zeer levendig en
bevallig gekleurd en rijk geftioffeerd tafereel, (lat alle
goedgezinde, befchaafde Nedes•la,rdfchc lezers met genoegen en , zoo wij hopen , niet zonder nuttige toepas
voor zichzelven zullen befchouwen, en welks goede-fing
flrekking uit het aangehaalde genoegzaam zal gebleken
zijn. IIet werkje kan zeer gevoegelijk tot een gefchenk
aan meer ontwikkelde jongelieden dienen , voor welke
het , inzonderheid in onze dagen , hoogst belangrijk zijn
kan , niet slechts gewaarfclntwd te worden tegen de ver
wereld , maar ook tegen dat uiterlijk ge--leidngr
waad van godsdienstigheid, waaraan he wezenlijkile beflanddeel der ware Godsdienst , liefde uit een rein hart ,
ontbreekt.
Gewigtige aanmerkingen heeft Rec. niet. Alleen wil
hij opmerkzaam maken tegen mogelijke overdrijving van
hetgene federt oenigen tijd meermalen, en ook hier in de
Voorrede , beweerd is ; dat , namelijk , nuttige lesfen, in
een verdicht verhaal ingeweven , veel meer doel tre8Fen ,
dan in oenen anderen vorm voorgedragen. Leert de ondervinding , dat zulks bij velen het geval is , men make
er op eene menschkundige wijze gebruik van , maar ver
lezend Publiek niet te zeer, en drage er daar-wenht
zelve -niet toe bij , dat het van alle overige vormen-dor
van onderwijs afkeerig worde. TAY I. u R beroept zich
op het voorbeeld van den Zaligmaker, die ook dikwijls
zijne lesfen in treffende verhalen inkleedde. Goed ; maar
dit was toch op verre na niet de éCnige wijze, waarop
Hij ze zijnen volksgenooten mededeelde , en wij kunnen
niet vooronderftellen , dat de Schrijver , die zelf Leeraar
is , nooit anders dan door gelijkenisfen en verhalen tot
zijne toehoorders fprcekt , of het hun ligtelijk ten goede
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zou houden , wanneer zij anders niet veel acht sloegen
op zijne vermaningen.

Over de Zelfbefinetting en de overige wijzen, waarop
men zich in het voldoen der Geflaclitsdrift kan te
buiten gaan. Door Dr. L. D E S L A N D E S. Naar
de oorfpronkelijke uitgave en de Floogduitfc he vertaling van Dr. J. N. S C x E N C IK. Te Utrecht , bij
C. van der Post, Jr. In gr. 8vo. 290 Bl. f 2 - 40.
werk , die goedgevonden heeft zich
Il e Vertaler van ditweidt
in zijne korte Voorrede nog al

niet te noemen ,
uit over de groote veranderingen, federt eenige jaren in
de wijze van befchouwing der geneeskundige wetenfcliappen gekomen. Niemand zal hem tegenfpreken, dat de
oogpunten binnen eenig tijdsverloop veranderen kunnen ;
of de verandering van fiandpunt evenwel heeds zulke gewenschte gevolgen heeft, als men daarvan verwacht , is
eene andere vraag. Zoo kan tot dusverre het voordeel,
uit de waarnemingen en hellingen van GAL L over dit
onderwerp ontleend , nog zeer in twijfel getrokken worden. De ftellingen en waarnemingen van GAL L, hoe
gewigtig zij fchijnen , zijn nog te weinig bewezen , om
van eenige belangrijke toepasfing te worden. Zij hebben
nog te weinig den toets der ondervinding doorgeftaan ,
om reeds met vrucht op dezelve te bouwen. Hiermede
willen wij echter op de betrekkelijke waarde van dit werk
niets afdingen. Het worde flechts , ons de vermelde redenen, niet op een te hoog ffandpunt geplaatst tegenover
verdienftelijke werken over hetzelfde onderwerp van vroegeren tijd. Vat het doel betreft , liet fchijnt drieledig
te wezen. Voor kunstoefenaren gefehreven, zal het ook
voor die met de opvoeding zich bezig houden kunnen
dienen ; eindelijk zal het ook nut kunnen Richten bij jon
lieden , die , aan het bedoelde kwaad fchuldig gewor--ge
den, dit boek al of niet toevallig in handen kragen.
Omtrent dit laatfie punt heerscht vooral verfcllil var. ge-
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voelen. Wanneer Ree. eene aanwijzing van het kwaad,
om enkelen de oogen te openen , doelmatig houdt , zoo
rangfchikt hij zich evenwel onder de genen , die boeken,
van inhoud als het onderhavige, voor fchadelijk houdt,
wanneer zij tevens de ftrekking zullen hebben, den leek
eensdeels tot waarfchuwing , anderdeels tot leiddraad of
ter onderrigting te dienen. Wat heeft de leek overigens
b. v. aan de anders belangrijke lijkopeningen, gelijk men
onder anderen vindt bl. 105 ? Wat verstaat hij van asthma , ziekten van liet hart en der groote vaten, bl. 133 ?
van polijpachtige (lolling van bloed binnen het hart, bl.
131k? wat al verder van cu/cede en varicocele , bl. 181 ?
De redeneringen over het verbind tnsfchen de kleine herfenen onder anderen (bl. 208 env.) en de genitalia, —
wie zal deze verflaan , dan die reeds diep in de geheimen der wetenfchap is ingewijd, en met ontleed- en natuurkundige kennis is toegerust ? Werken van zulk Benen
(tempel, uit liet geneeskundige handpunt gefchreven,
behooren niet in handen te komen van die Beene Genees
zijn. Gefchriften, die tegen het kwaad niet-kundige
flechts waarfchuwen , naar raden en helpen willen , behooren eene geheel andere f'rel king te hebben , om nut
te Richten. Ree, herinnert zich hier , uit zijnen vroegeren leeftijd, een reeds grootendeels vergeten en niet genoeg gewaardeerd boek, Sophia's Reize , door wijlen den
menschkundigen H E RI n s gefchreven.
Wat liet onderhavige werk betreft, het komt ons
wél voor. Het wordt in twee Hoofddeelen gefplitst.
Eerfle gedeelte: gevolgen van de bovenmatige bevrediging der geflachtsdrift. — Theede gedeelte : voorfcl2riften ter voorkoming en behandeling van dezelve. Beide
behelzen vele wetenswaardige en hoogstbelangrijke zaken,
welke echter , op weinige uitzonderingen na , meer van
eenen geneeskundigen dan gemengden inhoud zijn. De
Schrijver heeft voor Geneeskundigen een niet onbelangrijk werk zamengelleld ; deze zullen het niet onvoldaan
over vele mededeelingen ter zijde leggen ; voor eene al-
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gemeene aanprijzing, als die van den Vertaler is, achten wij liet minder gefchikt.
De vertaling is naar het oorspronkelijke en eene Hoog
vertaling bewerkt. Tot eene vergelijking ont--duitfche
breekt het Rec. aan gelegenheid. De vertaling laat zich
doorgaans nog al vloeijend lezen ; hier en daar zou men
evenwel zeggen, dat de Hoogduitfche meer dan liet oor
gevolgd is.
-fpronkelijFasch

Herinneringen mijner Reizen naar onderfcheidene [Ferelddeelen ; door G. VAN LEN NE P C OS TE R, Kapitein- Luitenant ter Zre. Met Platen. IIde of laat/de
Deel. Te JImjlerdam, b ij J. F. Schleijer. In gr.
8vo. 320 BI. f 4 - 20.
met het vorige in belang
O p zijn minst (laat dit Deel
4anteekeningen , gehouden op

gelijk. Het zijn
-rijkhed
de
Aliddellandfche
Zee
en
Konfiantinoeene Reize naar
pel , gedaan in den fare 1825 , waarin, behalve eenige
uitftapjes in den omtrek van lionflantinopel, deze hoofdhad des Turkfchen rijks , met de zeden en gewoonten
van bare inwoners , befchreven wordt op eene zeer onderhoudende en aangename wijze. Ree. althans las het
boek met uitfiekend genoegen. Ongetwijfeld brengt de
minder algemeene bekendheid van het onderwerp hiertoe
het hare bij ; en dit zal wel bij vele lezers eene aanbeveling wezen. Met het transportfchip de Zeemeeuw , in
1825, denBaron VAN ZUYLEN VAN NYE VELT als
Ambasfadeur naar Konjlantinopel overgevoerd hebbende,
was de Schrijver hierdoor in de gelegenheid, meer te
zien , dan anders met eenen gewonen reiziger het geval
is ; b. v. de eerfte audientie van den Gezant bij den GrootVizier. Die bij den Sultan zelven had eerst na het ver
plaats. De Schrijver heeft-trekvanhcspofi
in Turkse regt goed ten
zijn
verblijf
zich den tijd van
te Pera en in
in
de
hoofdflad,
nutte gemaakt. Wat
naauwkeurig
heeft
hij
den omtrek bezienswaardig was •
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opgenomen ; en, fchoon het inwen;lige der Mosk«n voor
geenen ongeloovige toegankelijk is , verzuimt de heer
c o s '1E R niet , van derzelver uitwendig voorkomen ,
[lichting, gefchiedenis het wetenswaardigfle mede te deelen. Om de door de Turken zoo hoog geroemde baden
te leeren kennen , onderwierp hij zichzelv' aan de uiterst
omilagtige badkuur. In hetgeen hij van de Turken zegt,
hebben wij de bevestiging gevonden van liet oordeel der
meeste reizigers , dat zij een uiterst vadzig en bijgeloovig , maar eerlijk en over het geheel niet onzedelijk volk
zijn. Vat ons bijzonder trof, waren de diepe vernederingen , met welke de Porte de Gezanten van vreemde
Mogendheden behandelt. Deze onderwerpen zich , naar
het fchijnt , gewillig aan de kruipende formaliteiten , die
hun liet Oostersch despotismus voorfchrijft. Maar deze
Reis is reeds van 1825 , en uien weet , hoe, na het ver
Janitfare;a , de Sultan meer en meer de Eu--nietgdr
ropefche gebruiken begint te naderen. — Een kort (taaltje van de handelwijze der Turkfche regering fchrijven
wij af: „ Als een der middelen, van welke de tegen
zich bediend had , om het (tot de bou--wordigeSultan
wing eener nieuwe Moskee) benoodigde geld bijeen te
brengen , had hij een' der rijkile Jcden, wiens verbazende rijkdommen reeds lang voor hem een aanfloot waren
geweest , op eenige nietsbeduidende befchuldigingen laten
gevangen zetten. Zijne geioofsgenooten , bij welke hij
zeer bemind was, lieten aar. den Sultan eerre aanbieding
doen , om niet elkander eerre prachtige Moskee ter zijner
eere te laten bouwen , indien hun gevangen geloofsgenoot zijne vrijheid kon terug bekomen. Het antwoord
was , dat zij de gelden, daartoe benoodigd , maar eerst
moesten Horten , en dat men alsdan zoude zien , wat
men deed. Zulks nu op goed geloof gefchied zijnde,
bragt men den gevangene ter dood, en verklaarde zijn
vermogen verbeurd , hetwelk men bij de bijeengebragte
gelden voegde , om de Moskee des te prachtiger te doen
bouwen. — Dit flaaltje (vervolgt de Schrijver) zal vol
zijn , om te doen zien , op hoedanige wijze het-doen
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despotismus hier de hoofdrol in de Turkfchc flaatkunde
fpeeit. Behoeft men zich wel te verwonderen , dat de
Grieken, en bovenal de door de Turken zoo uiterst verachte Joden, zoo zorgvuldig hunne rijkdommen voor het
afgunftig oog der regering onder den uiterlijken fchijn
van armoede trachten te verbergen, en dat de bezitters
van groote fchatten buitenshuis , in vuile lompen gekleed , rondzwerven , en Hechts nu en dan op hunne
meer afgelegene buitenverblijven , in het diepíle geheim ,
en met fidderen en beven, bij enkele gelegenheden hunne
rijkdommen door Bene overdadige verkwisting trachten te
genieten ?"
Hier geene plaats meer hebbende , deelen wij , tot een'
tegenhanger, uit dit werk, in het Mengelwerk eene ,
voor dichtmatige behandeling niet ongefchikte, Anecdote
mede der regtvaardigheid van Benen Turkfchen Regter.
Drie fteendrukplaten , voorí'rellende : liet Europefchc
Kasteel der Dardanellen; een Alozaike Moer, opgedolven op het Eiland lllilo, en Bene Griekfche Vrouw uit
Pera , ( de beide laattle gekleurd) verfieren dit Deel.

Werken der h ollandfehe Alaatfchappzj van fraaáje Kunflen en Íhetenfchappen. Xde Deel. Te Leyden , bij
D. du Mortier en Zoon. 1837. In gr. 8vo. 268
BI. f 2-20.

D it Deel wordt geopend door Bene met goud bekroonde Verhandeling van wijlen Ds. s. E. WIELING , ter
beantwoording eener prijsvraag over de hedendaagfche
Volksverlichting. De kundige en welmeenende Schrijver
mogt de uitgave van zijn fluk niet beleven ; het is dus
als 't ware eene nalatenfchap, ons door hem gefchonken,
en wij willen haar dankbaar aannemen. Indien de eer
leefde , wij zouden hem onze beden -wardigeMno
punten mededeelen ; thans willen-kingeovrfm
wij liever de lezing van zijne Verhandeling aanprijzen aan
allen , wie de zaak der volksverlichting ter harte gaat.
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De Verhandeling is , na Bene gepaste inleiding en bepaling van het begrip van volksverlichting, in twee deden
gefplitst. In het eerste behandelt de Schrijver de vraag :

welk denkbeeld heeft men zich te vormen van de heden
haren invloed op de zede -dagfcheolksvritn
bijzonder in ons Vaderland ,2 De moeijelijk--lrjkheid,
heid eener juiste beoordeeling wordt hier gereedelijk erkend, vooral ook omdat wij zelve te zeer betrokken
zijn in datgene , wat in onzen leeftijd gedaan wordt en
gebeurt. Maar de flotfom van des Schrijvers onderzoekingen is deze : Volksverlichting is wenfchelijk en heil
tegen haar ingebragt, zijn-zam.Debfchuldign,
dikwijls ongegrond en partijdig, of zijn toepasfelijk op
Bene verkeerd gewijzigde verlichting. Dat er bezwaren
tegen haar zijn in te brengen , en eigenaardige gevaren
aan haar zijn verbonden, valt niet te ontkennen. Dat
ligt in de onvolmaaktheid der menfchelijke natuur en po.
gingen. Veel , wat aan de verlichting wordt toegefchreven, moet uit andere oorzaken, tijdsomf'tandigheden enz.
worden verklaard ; maar de weldadige invloed eener gepaste volksverlichting is , en elders en in ons Vaderland,
niet te loochenen. — In liet tweede deel beantwoordt
de Schrijver de vraag : welkt middelen moet men aan

om de herlichting uit te breiden of te wijzi--wend,
gen? Hij toont hier aan , dat zij uitbreiding en wijziging behoeft. IIet is de gebrekkigheid of de eenzijdig
, der verlichting , waaraan vele der min gunftige uit-heid
moeten worden toegefchreven , die men aan de-werkfln
verlichting zelve wijt. Kennis moet dus worden ver
maar op de regte wijze : liet moet niet enkel-merd,
weten zijn ; maar vooral moet die kennis worden bevorderd , welke op liet handelen invloed heeft. Op godsdienftigheid en zedelijkheid moet worden gewerkt. De
Schoolleeraar en de Godsdienstleeraar moeten elkander de
hand bieden ; en al is het dadelijke gebruik van den Bij
om verfchiilende redenen , niet aan-belopdfchn,
te prijzen , er moet in het onderwijs een Christelijke
geest heerfchen. Herhalingfcholen zijn van groot belang.
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Van belang ook is het, dat liet Staatsbelluur doe, wat
in deszelfs magt ftaat , om godsdienlligen en zedelijken
Zietdaar
geest op te wekken en te bevorderen, enz.
eenige-der denkbeelden, hier breedvoerig, misfchien wel
eens te breedvoerig en niet te vele herhalingen , ontwikkeld. Doch wij willen op dit laatíle en nuttige werk
van den eerwaardigen, te vroeg geflorven' Man geene
aanmerkingen maken , en dankbaar aannemen en nuttig
gebruiken , wat hij ons gegeven heeft. Hij leefde en
werkte voor de zaak eener goede volksvcrlichting , en
zijn naam zal in zegening blijven !
Het tweede ft uk in dezen bundel is eene fchoone en
welfprekende Redevoering van Prof. B A K E, ten betooge,
dat de Thelfprel endheid ten onregte onder de lirrnften
gerangfchikt wordt. Men vergunne Rec. den gang van
dit ftuk op te geven en daarna enkele aanmerkingen te
laten volgen. De inleiding vangt aan niet liet onder
wetenfchap en gedachte: wetenfchap, die-fcheidtusn
allengs vastheid &en onveranderlijkheid verkrijgt, door
voortgaande fludie en opvolgende geflachten uitgebreid en
vermeerderd wordt , en liet eigendom is van allen ; ge.
dachte, die wij niet buiten ons vinden, maar die wij
enkel in onszelve moeten zoeken, waarbij niets liet onze is , dan wat wij zelve hebben gevonden. De fraaije
kunden behooren tot het gebied der gedachte. De kun
kent geene gcfchrevcne wet , geen gezag ; wat hij-itenar
zoekt , kan ílechts in hemzelven ontstaan. Over de fraaije
kunden in liet algemeen zal de Redenaar niet fpreken.
Maar, wie heeft niet veel over weifprekendheid gedacht ?
Hij zal de vragen beantwoorden : op welken grond men
de ivelfprekendheid in de algemeene benaming van fraaie
kun/len befloot , en of het fchoone , dat haar doel is ,
voor haar van gelijken aard is met dat der overige
fraaie kanflen ?
\Vat is het wezen der weltprekendlieid? Om dat te
erkennen, moet men den nlensch en zijne geheele ontwikkeling en befchaving bestuderen. Er beflaat een nood
verband tusfehen 's nienfchen individualiteit en-zakelij
--
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welfprekendheid. Daaruit kunnen wij afleiden , „ wat de
ware welfprekendheid onderfcheidt van de gemaakte , en
wat haar doel is; om eindelijk te bepalen, in hoe verre
zij hierin met andere fraaije kunften overeenkomt of daarvan veríchilt."
De gewone definitie : welfprekend is, die wél fpreekt,
enz. helpt weinig. Zij helt de welfprekendheid als eene
kunst voor buiten den mensch. „ I Iaar grond en oor
geheel beftaan zijn in 's menfchen gemoed , in-fpronge
zijn gevoel, verfland , vernuft, in éCn woord in de ge zamenlijkheid van zijn' geheelen zedelijken en verf'andelijken zin , in dien verheven aanleg, waarmede hem de
Voorzienigheid heeft toegerust ter bereiking der edelfle
beflemming." Spreken laat zich niet voorílellen zonder
denken en gevoelen. Beide ontwikkelen zich met elkander. De geheele befchaving van den mensch staat alzoo
in verband met de fpraak , en de laatf'e ontwikkelt zich
met de eerf'e. De zintuigen zijn onmisbare werktuigen
tot bevordering der befchaving ; de fpraak nog meer ;
„ zonder taal of woordvoeging, geen redenering, geen
oordeel , geen levendige perceptie l" Het fpreken is een
gedeelte dier befchaving zelve. „ Zegt het mij , gij
die u meermalen op fchrijven en fpreken opzettelijk toelegt , of gij niet aan die handeling zelve de verduidelijking van menig flaauw denkbeeld, de ontknooping van
menige ingewikkelde voorílelling, de ontdekking van ongekende verwantfchap , de verf'erking en goede rigting
van menig fchenierend gevoel te danken hadt ?" Stilus,
had C I C E R o dan wel mogen zeggen, est cogitandi magister; maar ook hij befchouwt het fpreken nog te veel
als eene kunst. De Ouden deden dat, omdat zij „ de
ware welfprekendheid zich voorflelden , als het domein
van hen, die voor den regter,, in de behandeling van
ftaatszaken , of ook bij andere openbare gelegenheden ,
fpraken." Daar moest het fpreken dikwijls eene rol zijn,
Bene kunst , niet zelden met verloochening van eigene
individualiteit. De ware welfprekendheid moet ons den
BOEKBESCH. 1838. N0. 8.
Y
-
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man voorftellen , die fpreekt ; de echte vinding is bij haar
het ontblooten van eigen fchat.
Men is gewoon Plof en vorm te onderfclieiden , en men
zal aarzelen toe te Pcemmen , dat ook tie laatflc geen;
kunst is. Maar er beflaat geen Prof zonder vorm.. „ Wat
is de vorm anders , dan datgene , waardoor en waarin de
gedachte begaat ?" — „ Al wat wij ons als fchoon ,
fierlijk, verrasfend en treffend in woorden en in derzelver
zamenvoeging kunnen voorítellen , is het eigendom der
gedachte ; of liever het is de gedachte zelve , die er niet
in gekleed wordt , gelijk men doorgaans zegt, maar er
zich in vertoont, zoo als zij is. — Van die woorden
en van dien vorm moet gij dus niet eene afzonderlijke
kunst maken."
Men heeft de welfprekendheid verwezen tot bepaalde
rubrieken , waar zij uitfluitend zou te huis behooren ; bij
de Ouden de behandeling van Plaats- en burgerlijke belangen voor de volksvergadering , waarbij men later den
kanfel en de gehoorzaal heeft gevoegd. Zij behoort tot
iederen levenstoefland , aan alle gelegenheden. De brief,
de gefchiedenis , wetenfchap en geleerdheid , alles kan
welfprekendheid worden, zoodra flechts de geheele mensch
in werking wordt gebragt.
„ Sluiten wij dus het denkbeeld van kunst buiten de
ware welfprekendheid , en zoeken wij die liever bij de
gemaakte of nabootfende, waarmede men niet zichzelven,
maar een' ander' tracht te vertoonen ! Bewondert die
kunst , maar noemt het geen welfprekendheid !" Behalve
die dramatifche is et nog eene andere foort van gemaakte
welfprekendheid, die of uit zelfbedrog of uit gebrek
ontflaat. Uit zelfbedrog , als men de kunst, om wél
te fpreken , onherroepelijk geregeld en bepaald meent te
zijn , en altijd naar modellen meent te moeten werken.
Dan blijven eigene fchatten ongebruikt. Studie van goede
voorbeelden is nuttig. Hunne fchoonheid moet ons doordringen. Maar dc gemeenfchap niet hen zij onflofFelijk.
„ Die haar anatomiferen wil door het uitziften van indeelingen , van figuren en van confiructicn , en van al-
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les , wat ons de laffe rhetorica optelt , die verliest of
verzwakt er den invloed van , en (laat het fpoor geheel
bijster. Hij moge zijne invective met Quo usque tanden;
aanvangen , of zijne toehoorders bij de helden van Marathon bezweren ; hij zal noch D E at OS T H 1; N r s zijn
(dat ook niemand van hem vergt) noch zichzelven voor
eigen organismus trafikére, als 't wa--í}eln."—„Ht
re, het opgevangene , en brenge , even als de bije , een'
nooit te voren gekenden honig voort !" — Volfagen gebrek is nog erger. Welfprekendheid is onmogelijk bij
hem , „wiens gemoed niets dan eene bonte mengeling van
aangekochte fchatten bevat , waarvan niets tot voeding en
veredeling van eigen grond is opgenomen , maar die er
boven op drijven , verfpreid en onvermengd , even als
oliedroppels op het water." Van hem is nooit iets goeds
te verwachten.
Ware welfprekendheid beflaat dus niet in eene zekere
behendigheid, en kan eigenlijk geen kunst genoemd worden. Maar wordt zij ook zoo genoemd, omdat haar een
edel en grootsch ideaal is voorgefteld ? Alle kunflen hebben dit gemeen , dat hare werken de uitdrukking zijn van
hetgene te voren flechts in de ziel en in de verbeelding
des kunilenaars beflond. Maar des fchilders kunst „be•
vlijtigt zich iets anders voor te Rellen , dan hemzelven ;
zij leeft in de natuur buiten hem , in liet (loffelijke , in
het aanfchouwelijke ; alleen de keuze des onderwerps ,
de ordonnantie en de uitdrukking zijn liet eigendom van
den kun(Ienaar, die er, op zijn hoogst genomen, zijne
individuele neiging, de kleur, als 't ware, van zijn gevoel mede ten toon fpreidt." — „ Maar heeft de bewerking zijne geheele individualiteit gevorderd en ontwikkeld ? Is er eene onmiskenbare en onverbreekbare
verwantfchap tusfchen den kunftenaar en zijn werk ? Ik
geloof, dat wij dit met vertrouwen kunnen ontkennen."
Geheel anders is het ideaal der welfprekendheid. Dat is
geheel de fchepping van den welfprekende ; niet , gelijk
bij den fchildcr, afbeelding der natuur, maar afbeelding
van zichzelven, van zijne gedachte • voor onzen fchoonY2
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heidszin. IIet fchoon , het ideaal der welfprekendheid ,
verfchilt hemelsbreed van dat der andere kuníten. \'Vaar
waarheid is over--heidstkn rfchoeid;
niet
de regelen der
eenkomst, bij de beeldende kuníten
zinnelijke natuur , bij de welfprekendheid „ niet liet ideaal, waarvan een flaauw affeiiijnthl in ieders boezem fchemert, telkens of door eigene bemocijing Of door den
glans van eens anders werken opgewekt en verduidelijkt."
In oorfprong en ftrekking verfchilt de welfprekendheid
van andere kunften. De kunflen zijn ontflaan door het
bearbeiden en volmaken der natuur. Is die natuur bij
de kunsten 's menfchen aanleg en neiging om na te bootíen, men zal ze niet op ééne lijn Rellen met die andere
natuur, die onze geheele zedelijke en verflandelijke waarde in zich bevat. Nog meer onderfcheidt de welfprekendheid zich door hare ftrekking. De mensch zelf is
voor den mensch de ware Itudie ; den mensch kent men
in de taal des welfprekenden.
Welfprekendheid dan is geene kunst. „ Zij is Bene
deugd , een pligt." — „ Wij verzuimen hare beoefening
niet , dan ten koste van ons zelve, met verwaarloozing
van het eerfte en heiliglle, dat wij aan onzen Goddelijken aanleg verfchuldigd zijn."
Zietdaar in het algemeen het beloop dezer belangrijke
Redevoering. Rec. heeft dikwijls des Redenaars eigene
woorden gebezigd, opdat zij als proeven zouden mogen
(trekken van de welfprekende taal, die men hier vindt.
Maar is nu alles ook waar, wat hier gezegd wordt?
Rec. twijfelt er aan , en wil met befcheidenheid eenige
zijner bedenkingen enededeelen
Wat de Redenaar over het verband tusfchen welfprekendheid en 's menfehen individualiteit gezegd heeft
beaamt Ree. ten volle , gelijk ook zijne voorftelling , dat
het fpreken enkel als 't ware de voortzetting of de ontwikkeling der gedachte is. Maar willekeurig fchijnt liet
hem toe , wanneer in de toepasfing daarvan over eene
gemaakte of nabootiénde welfprekendheid gefproken wordt.
Ook in de dramatifche erkent hij eene ware welfprekend-
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heid , eene uitdrukking van des welfprekenden individualiteit.
Tot die individualiteit behoort toch ook zijne verbeelding,
Wanneer hij , door deze geleid , zich in dezen of genen toe.
fland verplaatst en als uit dien toefland fpreekt, is het dan
niet zijne eigene individualiteit, die fpreekt? Ware dit niet
zoo , vanwaar komt het dan, dat E U RI P I DES anders fpreekt
dan soPHOCLES, SOPHOCLEs anders dan AESCHYLUS?
Is dit niet het natuurlijke gevolg, maar ook het bewijs, dat
ieder zijne eigene individualiteit uitdrukte, ook daar, waar
hij andere perfonen opvoerde, omdat hij zich met die andere
perfonen als had vereenzelvigd en dus uit zijn eigen Ik fprak ?
Ook het gezegde over Plof en vorm fchijnt Ree. meer fpitsvindig dan waar. Niemand ontkent het, dat zich geen lof
zonder eennoen vorm laat denken. Maar allen weten wij,
dat wij aan deze termen Benen bepaalden zin hechten, die,
hij moge dan niet geheel wijsgeerig juist zijn, door het ge
gewettigd. Rec. heeft de hof, den algemeenen in--bruiks
houd der Redevoering opgegeven, de gedachten in hare groote omtrekken; den vorm, de juiste en geheele ontwikkeling
van dezelve, kon hij Hechts zelden wedergeven. Zoo heeft
het gebruik deze woorden geijkt ; en zoo lang wij daarvoor
geene andere bezitten , zullen wij ons dezelve niet laten ontnemen.
Maar heeft de Redenaar nu bewezen, dat de welfprekerd.
heid ten onregte onder de kunflen gerangfchikt wordt ? Ree.
twijfelt er aan ; wel , dat zij de eerfle, de voortreffelijkf:e
der kunfien moet genoemd worden. Pasfen wij flechts dat
wat van de welfprekendheid gezegd wordt, op andere-gen,
kunften, b. v. op de fchilderkunst, toe, en wij zullen ons
van deze waarheid overtuigen. „ Beide behooren tot het gebied der gedachte ;" daarvan gaat de Redenaar zelf uit. „Het
fpreken is eene voortzetting en ontwikkeling van de gedachte." Maar is het fchilderen dit dan niet? Is liet niet flechts
eene andere wijze, om de gedachte uit te drukken? Wat in
het eerfle geval woorden zijn, dat zijn in het tweede de kleuren. Wat de handeling van het (preken voor den fpreker is,
„ de verduidelijking van menig flaauw denkbeeld, de ontknooping van menige ingewikkelde voorftelling" enz., dat is
de handeling van het fchilderen insgelijks voor den fchilder.
Of zou men meenen , dat de gedachten van Benen R A F A ë L
en R U B BE N S niet even zoo onder de handeling des fchilde.
yens hun werden verduidelijkt? „ Welfprekendheid is de uit-

338

WERKEN DER 1IOLLANDSCHE 31AATSCHAPP!J.

drukking der individualiteit; zij staat In verband met befchaving en ontwikkeling." Maar dat geldt van de fchilderkunst,
al is het dan niet even clerk, toch ook in geene geringe mate. Ziet dáár ook de individualiteit, de ontwikkeling en befchaving uitgedrukt, als gij eene Madonna van R A F A ë L of
een laatste Oordeel van A N GE L O plaatst naast een fluk van
J A N S TEE N. „ De kunst van wél te fpreken is niet onherroepelijk bepaald en geregeld, niet naar vaste modellen te bearbeiden." Maar is dit dan de fchilderkunst? Is zij het
ooit geweest ? Was het waarachtige genie , een M 1 C l; A EL
A N GE L o bij voorbeeld , niet zichzelven meester en model ?
Of heeft de armzalige copiist ooit met regt den naam van
kuntlenaar gedragen ? „ Maar ten aanzien van het ideaal des
fchilders en des welfprekenden heeft de Redenaar een groot
verfchil meenen te vinden." Doch is alles juist, wat hij daarover zegt? Rec. gelooft het niet. Neen , het ideaal des
fchilders Is niet buiten hem, zijne kunst leeft niet enkel in
het loffelijke, in het aanfchouwelijke; zij is evenzeer het
beeld zijner gedachte. R A F A ë L had geene vrouw gezien,
als zijne Madonna; het was hem niet te doen, om zinnelijk
fclloon af te beelden; het was de ziel, het was het beeld
van godsvrucht, van reinheid, van heiligheid, dat hij had
gedacht, en dat hij met zijne verwen uitdrukte, gelijk de
welfprekende het door zijne woorden zou doen; „het ideaal,
waarvan een flaauw affchijnfel in ieders boezem fchemert."
Zoo is bijna alles, wat over de welfprekendheid gezegd
wordt, naar Rees. oordeel, ook op andere kunlien toepasfelijk, en dus onvoldoende, om te bewijzen, wat bewezen
moest worden. En toch blijft de Redevoering fchoon en belangrijk, en een heerlijk getuigenis, dat de Hoogleeraar in
de oude talen onze moedertaal voortreffelijk weet te gebruiken.
(Het vervolg en flot hierna.)

liet Militaire Leven onder het Fr•ausch- Keizerlijke Bejluur ;
of zeden , gen'oonten en gebruiken van den Krijgsman , in
het garnizoen , op de bivouac, in het veld, enz. Naar het
F&•anscIz, van E. B T, A Z E. II Deden. Te 4mfterdam , bij
j. C. van Kesteren. 1838. Iii gr. 83'o. 568 Bl. f 5.50.
De oude Sergea:;t, Het Leken en de Lotgevallen van j. F,
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e R. Eene Bijdrage tot de Cefcniedenis der Tijd
1785-1836. Uit het Hoogduitsch , door j. s.-genot.
S P 0E L S T R A. II Doelen. Te Leeuwarden , hij L. Schierbeek. 1837. In gr. 8vo. 788 Bl. f7 - 90.
LÖFFL

Wij voegen de aankondiging dezer beide werken onder het-

zelfde hoofd bijeen, dewijl zij , hoezeer ook in vorm, íiijl
en ftrekking uiteenloopende, beide het Krijgsmansleven ten
onderwerp, en voormalige Militairen tot Schrijvers hebben.
I. In het werk van n LA ZE vindt men geen aaneengefchakeld verhaal , maar eene verzameling van mededeelingen , opmerkingen en anecdoten, over en uit de onderfcheidene om
waarin zich de krijgsman gewoonlijk bevindt -ftandighe,,
en inzonderheid zoo als die voor hem in de dienst vin N AP o LE o N plaats vonden. Het is in vijftien rubrieken afgedeeld, elk waarvan eene dier verfchillende fituatiën aanduidt,
b. v. de Marfchen, de dag van een' Veldflag, de Paferne
enz. Nu eens vergezellen wij onzen tweeden Luitenant, den
Schrijver, met zijn regement, in Spanje; dan weder in Duitschland of in Polen, en overal fchetst hij ons (wat de waarde
van het boek aanmerkelijk verhoogt) niet Hechts de zeden,
gewoonten en gebruiken der krijgslieden , maar tevens die
der door hen op hunne veldtogten bezochte volken, waarbij
de Duitfchers er het beste afkomen; terwijl van den trots
en de verregaande morfigheid der Polen , even als van de bigotterie, domheid, en volgens den Schrijver voornamelijk uit
luiheid ontilaande foberheid der Spanjaarden, een zeer onguntlig, maar , naar wij gelooven , grootendeels waarachtig
tafereel wordt opgehangen. Onder de talrijke anecdoten zijn
er vele, welke in vroegere tijden te huis behooren, maar die
B L A Z E zich, r2 propos van dit of dat onderwerp, herinnert
en , als een echt liefhebber van vertellen , daarbij te pas
brengt. Men treft hier wel eenige oude kenrisfen aan, maar
niet weinige dezer anecdoten zullen wel voor de meeste Ie
nieuw zijn; vele zijn aardig, en fommige ver van onbe--zers
langrijk, daar zij meer licht over de gefchiedenis en het karakter van beroemde historifche perforen verfpreiden. Bij
het lezen van die, van welke de Schrijver zelf getuige zou
geweest zijn, betwijfelden wij fours, of hij niet in het zwak
der meeste anecdotenjagers deelt, namelijk van, onder dit
voorgeven, oude voor nieuwe vertellingjes op te disfchen.
Over het algemeen ademt het werk den karakteristieker
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Franfchen geest. Men moet Franschrnan zijn, om, zonde:
eigenlijk wreed of ongevoelig te wezen, want dit is E L A ZE
niet, al de ijfelijkheden van den Oorlog dus lagchende te be_
fchrijven, als het hier gedaan wordt, en om de zoogenaamde
galanterie zoo fchier overal bij te pas te brengen ; in welk opzigt de Vertaler, blijkens zijn Voorberigt , nog, met een goed
zedelijk doel, het origineel merkelijk befnoeid heeft, hetgeen
hij, dewijl het een boek is dat in allerlei handen komt, hier
en daar nog mee: had kunnen doen, b. v. met het verhaal,
Iiie D. bl. 103, met veel uit de rubriek Zoetelaarfters, en
met hetgene IIde D. bl. 36 en 141 gefchreven ítaat.
Dit een en ander neemt niet weg, dat zich het grootile
gedeelte van dit werk met veel genoegen laat lezen. Het levendige en onderhoudende van den fiijl, het belangrijke der
historifche mededeelingen, de practisch-wijsgeerige befchou.
wing van menfchen en zaken , (altijd echter op zijn Fransch)
de behartigenswaardige opmerkingen en gistingen, omtrent de
oorzaken, gevolgen en het verband van vele historifche
daadzaken , brengen daaraan elk het zijne toe. Ten voor
wij, dat nagenoeg het geheele-beld:IfiD.247ren
Franfche leger, op den avond na den flag bij Wagrarn, befchonken was , ten gevolge der nabijheid van de wijnbergen
en kelders; zoodat, indien de Oostenrijkers geweten hadden,
in welken that zich hunne vijanden bevonden , tienduizend
hunner zeer gemakkelijk al de Franfchen hadden kunnen ver
hoeveel invloeds ," wordt hierbij gevraagd -niel.„Va ,
„ kan eene [in fchijn] nietswaardige zaak, op het lot der
Rijken en Monarchen, niet zijn? Welk eene veranderingzou
dit niet aan de groote zaak hebben gegeven! Het vijfde bedrijf van het groote treurfpel , dat gedurende zoo vele jaren
in Europa gefpeeld was, zou deszelfs ontknooping door middel van eenen wijnkelder hebben kunnen vinden !" -- Op•
merkelijk is ook, nog in onze dagen, wat, Ifte D. bl. 170,
over de wijze van oorlogvoeren in Spanje gezegd wordt:
„ Geen Land ter wereld is gefchikter voor eenen oorlog bij
kleine benden. Overal vindt men uitnemende gelegenheden
om een militair flandpunt te nemen, en wanneer men daarbij
de matige leefwijze der bewoners in aanmerking neemt, dan
zal men des te gemakkelijker begrijpen, hoe moeijelijk het
is , daar eenen opfland in masfa te beteugelen. En dus zijn
in dat Land de burgeroorlogen altijd oneindig geteeest, en te
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smeer nog, daar de hoofden van alle partijen altijd vreesden
hun gezag te verliezen wanneer het vrede wordt," enz.
De Schrijver bezit te veel levenswijsheid en gezond verfland om een pogcher te zijn, en den militairen Eland, zelfs
onder de zegevierende vanen van eenen N A P 0 LE ON, als het
hoogfle toppunt van geluk voor te hellen. Aan zijne overal
ingevlochtene opmerkingen , omtrent militairen roem en rangen , liet meestal overdrevene der legerberigten , het berispelijke der tweegevechten, het doorgaans nuttelooze zelfs der
bloedigfle oorlogen, en andere foortgelijke onderwerpen, zullen velen gewis hun zegel hechten.
De Vertaler, uit zijne naamletters J. n E Q.... genoegzaam
kenbaar, heeft zijne taak met den hem eigenen fmaak volvoerd, en in eenige Noten de vereischte opheldering van
voor vele Nederlanders minder verflaanbare krijgstermen ge.
geven. Alleen verwonderde het Ree. , in een werk, waar
Schrijver en Vertaler als om firijd, zoo flerke jagt-in,dor
op taalfouten van anderen gemaakt wordt, zoo vele correctiefouten (daarvoor toch houdt hij ze liefst) overgebleven
te vinden.
Een keurig vignet in koper verfiert den titel der beide
Deelen.
II. In ifede van den luchthartigen, altijd fchertfenden,
maar ook niet zelden wat al te ligtzinnigen Franschrnan,
fpreekt ons, in het tweede der boven aangekondigde werken,
de eerlijke, gemoedelijke, tot fomberheid geflemde Duitfc,'rer
toe. L 6 F F LEE, de oude Sergeant , is eigenlijk niet de
Schrijver van deze zijne levensgefchiedenis ; want zij is , uit
zijne opgaven en verhalen, door den lieer G. R I E C K, te Bres
in geregelde orde te boek geheld; maar deze heeft over--lau,
al, behalve in het korte nafchrift, den hoofdperfoon zelven
laten fpreken, het verflag van wiens lotgevallen, door mensch.
lievende medewerking van Landgenooten, tot een middel van
onderfteuning in den ouderdom voor dezen heeft moeten dienen en welligt nog heden dient.
L u F F LE R , te Zweidnits, in Stleziê, In 1785 , uit burgerlijke ouders geboren, voldeed, als jongeling, aan eens
onwederflaanbare zucht, om de wijde wereld in te gaan, en
is, na ruim dertig jaren, gelijk het fpreekwoord zegt, van
eene zeer Hechte reis, of liever van een aantal Hechte reizen
gekomen; want de arme fukkelaar, die het in de militaire
loopbaan nooit verder dan tot den rang van Sergeant heeft kun-
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nen brengen, is, in Oostenrjkfche , Hollandfche en Engelfche
dienst, als foldaat, te land of ter zee, en tusfchenbeiden als
krijgsgevangene, in verfcheidene oorden van Duitschland,
Turkije, de toenmalige Oostenrijkfche Nederlanden, Frankrijk, Holland, Engeland, de Middellandfche Zee, aan de
Kaap de Goede Hoop, op Jamaica, in Hanover, en waar al
niet, geweest, altijd nagenoeg arm, dikwijls mishandeld of
bedrogen, zonder andere naauwe betrekkingen aan te knoopen dan met eene Negerin, die hij op Jamaica tot vrouw
nam, en die hij er met twee kinderen heeft achtergelaten,
werwaarts hij , toen hij eindelijk vrij man werd , geen' grooten lust gevoelde terug te keeren, om er haar weder te gaan
opzoeken, en zulks om zeer billijke redenen , die de Lezer
tegen het einde van het IIde Deel vinden zal.
Offchoon nu onze goede Sergeant , gelijk hij bij herhaling
rondborilig zelf betuigt , zich zelden op het ware ilandpunt
geplaatst vond, om de door hem bezochte Landen, en de
aldaar bijgewoonde gebeurtenisfen, ruim en in bijzonderheden
te overzien, zoo deelt hij ons echter, in ongekunitelden toon,
zooveel van een en ander mede, als zijn perfoonlijke toe_
fiand zulks toeliet; en juist het onopgefmukte van zijn verhaal geeft daaraan meerdere waarde, dan dat van den fnoever
hebben zou , die ons , uit zucht om over alles als ooggetuige
mede te praten, onwaarheden op de mouw zou willen fpelden. Alleen enkele gevallen uitgezonderd, zoo als, wanneer
hij , nog niet ontnuchterd van den roes , door de gulheid van
een' zielverkooper aangedronken , voor Rotterdam op firoom
liggende, de zon in zee ziet ondergaan, (Isle D. bl. 265) of
zich laat vertellen, dat de driehonderd vijfenzestig kinderen ter
eener dragt , van M A R G A RE T H A van Holland, te Imllerdam op het fladhuis in eene flesch bewaard worden (!) (Ilde
D. bl. 174) kan men op zijne verhalen doorgaans vrij wel
ttaat maken; zooveel is althans blijkbaar, dat hij nooit opzettelijk der waarheid te kort doet.
Omtrent den oorlog der Keizerlijken, eerst tegen de Turken, later tegen de Franfche Republikeinen ; de leefwijze op
Jamaica en aan de Kaap de Goede Hoop; de toenmalige behandeling der militairen, ook op de Engelfche en Hollandfche
oorlogsfchepen, enz. komen hier zeer lezenswaardige bijzonderheden voor. Bijna het geheele boek door beklagen wij
het lot van den armen zwerver ; maar evenzeer wekt hij overal
onze hartelijke belangfleiling op, door zijne godsdienflige on.

HET MILITAIRE LEVEN, ENZ.

5113

derwerping aan de leidingen der Voorzienigheid , zijne erken
ook voor de geringfte hem bewezene weldaden en-telijkhd,
verkwikkingen, zijne edelmoedige vergevensgezindheid, en
zijne gehechtheid aan het als jongeling verlaten, als bijna afgeleefd grijsaard eindelijk wedergevonden Vaderland ; offchoon
het ons duister blijft, waarom de hein overgebleven eenige
broeder, wiens wederontmoeting, IIde D. bi. 304, zoo aandoenlijk verhaald wordt, zich zijner niet verder heeft aangetrokken, en toegelaten , dat hij in een burger- armhuis , bij
genade, moest worden opgenomen.
De hulpvaardige R 1 E c tc fchijnt op eene loffelijke wijze de
vrijwillig opgenomen taak , om als tolk Voor L Ó F F LE R bij
het publiek op te treden, ten uitvoer gebragt te hebben.
Ook de Vertaler verdient dank , zoo wel voor de goede overzetting, als voor de talrijke historifche, biograrfche en aard
Bijlagen, met welke het werk-rijksundgeAat
door hem is verrijkt geworden. Tegenover den titel van het
Ifte Deel vindt men de afbeelding van den held der gefchiedenis, die er, dunkt ons, zeer wel dus kan uitzien; en op
den titel van elk Deel haat een verfchillend fteendrukplaatje,
van welke vooral het tweede beter geteekend had kunnen
wezen.

Luimige en ernflige Tafereelen uit het hedendaagsch Pars.
Te flmfferdam , b ij Gebr. Diederichs. In gr. 8vo. 520 BI.
f3-90.
Wie Parijs en de Par ijzenaars in hunne zeden , gewoonten, denk -, fpreek. en handelwijze wil leeren kennen, zoo
als die vóór weinige jaren (want die r R 0 T z u s neemt
telkens eene andere gedaante aan) befionden, leze Paris, or
Ie livre des cent-et -un, dat deszelfs geboorte aan de rampen
van den bekwamen L A D v 0 CAT te danken had. Bij de algemeene bekendheid der Franfche taal in ons land , vootonderítellen wij , dat het befchaafde publiek dat reeds lang gedaan heeft, en zouden dus eene vertolking minder noodig gekeurd hebben. De Vertaler dacht er anders over, en ver
onze taal eene keurlezing uit dat werk,-vardigelzon
waarin de bekwaamfie Franfche Vernuften van den tegen
tijd , met meer of minder geluk , hunne fchetfen-wordigen
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en bijdragen leverden. Bij goedkeuring van het publiek, zal
nog een boekdeel verfchijnen.
Eigenlijke beoordeeling van het oorfpronkelijke werk komt
minder te pas. De fchetf n zijn naar de natuur geteekend,
en behelzen meestal, en helaas dikwerf maar al te veel, waar
keuring was moeijelijk, en de vertaling van ftukjes,-heid.D
waarvan de flijl een groot deel der verdienfle uitmaakt, alles
behalve gemakkelijk. Onze keuze zou misfchien ffrenger en
fpaarzamer geweest zijn, en in de vertolking, die er toch
altijd bont moest uitzien, zouden wij meerdere levendigheid
gewenscht hebben. Ook de juistheid van taal en overgieting
laat nu en dan nog al iets te wenfchen overig, daar er foms
Franfche volzinnen in Hollandfche bewoordingen voorkomen ,
waardoor fommige gedeelten van het boek niet dan met infpanning gelezen worden. — Frankrijk en de Franfchen zal
men uit deze fchetfen niet volkomen leeren kennen ; want wij
flemmen het bekende fpreekwoord niet toe : Paris c'est la
France. Evenwel kan de kennis van de Hoofdtlad het negative nut hebben , om ons te leeren wachten voor dwalingen,
dwaasheden en vooroordeelen , waarvan die zetel der befchaving overvloeit; hetgeen een middel te meer is , om den
fchepter te verbreken, dien zij eigenmagtig genomen heeft,
om het flaaffche, ontzenuwde Europa met loodzwaarte te
regeren..
Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen aan den linkeroever van den Nederrijn , ontdekt en opgehelderd door r.. J.
F. J A N S S E N, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Doctor , Confervator h ij 's Riks Mufeurn van Oudheden te Leiden, enz.
enz. Met 18 Platen en eene Kaart. Te Utrecht, bij R.
Natan. In gr. 8vo. 226 Bl. ft 50.
Oudheden van het Gooregt en Groningen, ontleend uit den
Giftbrief van II E N D R 1 a III aan de St. Maartenskerk van
Utrecht , van den jare 1040 , door Prof. A. Y P E Y en Mr.
H. 0. F E t T rr. Te Groningen , hij J. Romelingh. In gr.
8vo. 351 Bl. f 3 - :
Europa , in drie aardrijks- gefchied flaathuishoudkundige en
/iatistieke Tabellen. Te 4mferdam , bij J. Guykens. In
12;no. 16 Bl. f 1 -
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y^l as het werkje van den Heer j A N s s E N: Grafheuvelen
der oude Germanen, ons welkom, niet minder zal eik beminnaar -der gefchied- en oudheidkunde, welke fludiën moeije.
lijk kunnen worden vaneengefcheiden, met het thans aangekondigd wordende boek zijn ingenomen, befchrijvende en afbeeldende vele Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen ,
aan den linkeroever van den Nederuijn. Met bijzonder veel
vlijt en oordeel is de Schrijver te werk gegaan, en niets heeft
hij verzuimd , om voor zijne Lezers duidelijk en onderhou -

dend te wezen. Verrasfend en aangenaam is onder anderen
des Schrijvers ontmoeting van den kundigen en befchaafden
landman It 6 L T G E N te Rumelen ; en de gefprekkea, met dien
man gehouden, zijn, zelfs uit een wijsgeerig en menschkun.
dig oogpunt, belangrijk.
Wel minder onderhoudend en bevallig, maar niet minder
geleerd en oordeelkundig gefield, is het kritisch verflag der
Oudheden van het Gooregt en Groningen, door de Heeren
v P E Y en F E 1 T H. Met bezadigdheid zijn de verfchillende
gevoelens en opgaven deeds gewikt en gewogen , en het
werk is eene belangrijke aanwinst voor de kennis der Oudheden van Groningen en Ommelanden.
De drie aardrijks-, gefchied-, ílaathuishoudkundige en ftatistieke Tabellen van Europa, met de daarbij behoorende inlichting, fchijnen ons aan het doel der uitgaaf te beantwoorden.

Gefchiedenis van het Nederlandfche Zeewezen, door Mr. j. c.
D E j 0 N G E, flrchivarius van het Rik. Inden Deels 2de
Stuk. Fan den Westmunflerfchen Vrede, 1674, tot den tweedrn Oorlog met Frankrijk, 1688. Te 's Gravenhage enz. ,
b ij de Gebr. van Cleef. 1837. In gr. 8vo. XVII1 en 500
Bi. f4-30.

M

et dezelfde naauwkeurigheid en onpartijdigheid, waarmede
de geachte Schrijver tot dusver zijn belangrijk werk over het
Nederlandfche Zeewezen behandeld heeft, wordt die moeijeHike taak hier voortgezet. Dit fluk is, behalve met onder
Haten van verfchillende uitgeruste vloten , boven--fcheidn
dien met eene kaart verrijkt, zijnde eene afbeelding van den
aanval der Franfchen op het eiland Tabago, den 3 Maart
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1677 , naar eene fchets , door den Nederlandfchen Bevelhebber, JA c OH B EN C K ES, aan den Prins van Oranje overgezonden. Wij zullen ons ook thans weder van een verflag
des inhouds ontfaan , daar zulks te veel plaats zou vereifchen, en in eene eigenlijke beoordeeling treden wij even
min, daar ons geene aanmerkingen , der vermelding waardig.
zijn voorgekomen. De kritiek zou dus in loutere vitlust
ontaarden , waarvoor wij ons altijd hopen te wachten.

Algemeene en bijzondere Technologie. Een Handboek tot eene
wetenfchappel ke en praktifche kennis van handwerken, Ambachten, Kunflen , Manufacturen en Fabrijken , volgens derzelver tegenwoordigen toe/land; door S. B L EE K R 0 D E,
Doctor in de Iris- en Natuurkunde, enz. In II Deelen ,
met Platen. Te Groningen, bij P. S. Barghoorn. (flfevering I—IY.) In gr. 8vo. 408 Bi. Tij Inteekening f 4 - /45;
buiten dezelve f 5 - 95.
Met de beoordeeling van dit werk zijn wij eenigzins verle.
gen. Wij zouden aan onzen pligt ce kort doen , met een oor
werk van zoo algemeen nut,-fpronkelij,wtcha
een werk ran ruimen omvang en eenige kostbaarheid, af te
fchepen met aankondiging en algemeere uiting van ons oor.
deel over het reeds in het licht verfchenen gedeelte ; daarentegen, in bijzonderheden af te dalen, de ontwikkelingen en
berekeningen van den Schrijver te toetfen; overal, waar wij
in denkbeelden van hem verfchillen , in eene wiskundige ontvouwing te treden, formules uit te werken, werktuigen te
befchrijven, — dit alles mogt in een Tijdfchrift, afzonderlijk
gewijd aan Wis- en Natuurkunde, zoo als b. v. dat van Prof.
VAN DER BOON MES C H c. f., aangaan, maar hier ter
plaatfe zou het ongepast wezen. Hoe dan het juiste midden
getroffen, zoodat noch de Schrijver grond hebbe tot de klagt :
„ heb ik daarvoor mijn werk aan de Letteroefenaars ter beoordeeling gezonden ?" noch het groote, onmatheratifche publiek dit Nommer, bij het zien van zulk eenen algebraifchen
toeflel , misnoegd uit de hand werpe ? Doch beproeven wij ,
onzen Landgenooten in het algemeen te doen kennen , wat zij
in dit werk vinden zullen, en wat in de uitgegevene A fl everingen voorhanden is; zeggen wij een paar woorden over het
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belang van dit gefchrift, en eindigen wij niet het geven eener
kleine proeve van bewerking. Beter weten wij er niet op.
De titel wijst hoofdzakelijk doel en inhoud van dit werk
aan. Het zal bevat zijn in twee Deelen, waarvan het eer/fe
de algemeene, het tweede de bijzondere Technologie zal bevatten. De eer/Je Afdeeling behelst alzoo de leer der beweegkrachten, beoordeelende, in hoeverre deze voor de bewerkingen gefchikt zijn, en de eene boven de andere de voorkeur verdiene; de voor derzelver ontwikkeling noodige werktuigen, met opgave der middelen, om de voortgebragte beweging over te brengen, te regelen, van rigting te doen veranderen
enz. Zij moet verder befchouwen de bewerkingen en de voor
deze vereischte werktuigen, die bij alle bedrijven in gebruik
zijn, meer in het algemeen, volgens den aard der bewerkingen, zoodat die zamengevoegd worden, bij welke eene en
dezelfde bewerking plaats heeft. Het doel der tweede Afdeelirg moet zijn, elk bedrijf meer in het bijzonder te leeren
kennen, en al de tot hetzelve betrekking hebbende omflandigheden afzonderlijk, op theorie en praktijk fleunende, te
ontwikkelen. Deze bijzondere Technologie wordt door de algemeene opgehelderd, en behoort te behelzen: 1. een kort
overzigt der gefchiedenis en van den tegenwoordiger (laat
van het bedrijf; 2. de kennis der grondpoffen; 3. opgaaf van
werktuigen, toefteilen en gereedfchappen; 4. aanwijzing van
theorie, gang en opvolging der bewerkingen; 5. befchouwing
van de produkten volgens derzelver eigenfchappen, deugd en
vervalfching.
Het werk wordt voorafgegaan door eene Inleiding, bevat.
rende Bene algemeene befchouwing der wetenfchap , die de
Schrijver zal behandelen; eene aanwijzing van het belang
eener gezonde theorie, als ook van de toepasfing der natuur -,
fchei- en werktuigkunde, volgens derzelver tegenwoordige
hoogte; eene opfomming van de voordeelen des gebruiks
van werktuigen bij de uitoefening der bedrijven, — alles opgehelderd met voorbeelden. Niet ongepast is hierbij gevoegd
eene fchets van regelen, hij het befchouwen, bezoeken of
oprigten eener werkplaats , bijzonder eener fabrijk, in acht
te nemen. Vervolgens wordt het eer/Je Deel geopend met de
ontvouwing van de leer der krachten. De Schrijver erkent
hier, het Hoogduitfche Technologi/che werk van P o P P E in
verdeeling (en ten deele ook in denkbeelden) te hebben gevolgd. Hij neemt zich voor, „om dc verfchillende krachten
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„ nader te leeren kennen, de werktulgelijke inrigtingen, waar
„ door zij hare werking voortbrengen , te omfchrijven , en
het gebruik bij de verfchillende bewerkingen op te helde„ ren, ten einde te kunnen beoordeelen, in hoeverre de eene
„ kracht voor een bepaald doel gefchikter en voordeeliger
„ is, dan eene andere." De krachten dan worden befchouwd
in derzelver werking en grootte ; gehandeld over botfing en
drukking; over de beweging, en eindelijk over de krachtmeters (dynamometers). De krachten van levende wezens worden eerJlelij.k in overweging genomen , ten aanzien der ver
wijzen , waarop die krachten met of zonder werk--fcliend
tuigen gebruikt worden ; ten aanzien van middelbaar vermogen en hoeveelheid van werking, met befchrijving der werktuigen, door welke menfchen of dieren door gewigt (drukking) of fpierkracht arbeiden.
Het volgende lloofdituk is gewijd aan de ontwikkeling van
de kracht des waters. Voor zooverre dit gedeelte het licht
ziet, bevat het, na algemeene befchouwingen over de leer
van het evenwigt en de beweging des waters, benevens deszelfs botfende en drukkende kracht, inzonderheid eene befchrijving en afbeelding van allerlei waterraderen, zoo wel
verticale als horizontale, waarbij wij den Schrijver onmogelijk kunnen volgen , zonder te lang of — onverfiaanbaar te
worden. De kracht van lucht en hoorn zal denkelijk volgen.
Moeijelijk is het te bepalen, hoe breed dit werk zal uit
Schrijver en Uitgever hebben echter zooveel moge--lopen.
lijk getracht te zorgen, dat niet door ce groote kosten eene
algemeene deelneming verhinderd worde. Daartoe verfchijnt
de druk zoo, dat om de twee maanden (*) eene Aflevering
het licht ziet van 6 vellen druks, kostende bij inteekening
90 cent. De platen zijn groote uitslaande in I'ceendruk (hier
(*) Wij hopen, dat deze belofte door den Uitgever flip.
telijk worde nagekomen. Het mist echter wel eens. Zoo
gaat onder anderen de prachtuitgave der werken van j A Co B
CATS, eerst bij BREST VAN KEMPEN, thans bij THIEMt K, zoo allertraagst voort , dat , blijft het aldus , het een
hard hoofd is, dat de voltooijing beleeft. Zulk eene fnelheld van druk herinnert ons de groote Deenfche uitgave der
Edda, tusfchen welker eerhe en tweede Deel niet minder
dan 31 jaren verliepen. Rec.
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en daar wat onduidelijk), en worden tegen 1á centen berekend ; een matige prijs. De letterdruk is zeer digt.
Om het belang van dit werk , dat eene ware behoefte ver
wij aan hetzelve een goed vertier toe. Het-vult,wenfch
Technologisch Handboek van U I L It E N S, door de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen uitgegeven, mist, naar deszelfs
bijzonder oogmerk, die flreng wetenfchappelijke ontwikkeling, die, bij de hoogte, waartoe de toepasfng der Wis -,
Natuur- en Scheikunde opgevoerd is, in onze dagen niet kan
gemist worden. Die toepasfing heeft in de laatíle jaren reu
gedaan. Men denke alleen eens aan de hoorn--zenfchrd
kracht! Inderdaad , een wetenfchappelijk Handboek der Technologie is van de uitgebreidfle nuttigheid. Wij noemen alleen fabrikanten (en deze tak van welvaart begint in ons
vaderland het hoofd weder op te heffen), vervaardigers van
werktuigen, waterbouwkundigen, bouwmeesters, flichters,
eigenaars, opzigters van trafij ken, kunílenaars, landbouwers,
ja allerlei foort van ambachtslieden, die meer willen, dan
machinaal werken ; gezwegen nu van zoo vele andere handen
der maatfchappij , flaatshuishoudkundigen , befluurders , kapitalisten. Maar in het algemeen, „ betaamt het den befchaaf„ den rnensch , met den oorfprong der vruchten van de be„ fchaving onbekend te zijn, die hij elk oogenblik geniet?
„ Behoort hij zich niet te fchamen , wanneer hij niet weet te
„ beantwoorden: hoe wordt het brood gemaakt, waarmede
„ hij zich voedt? Vanwaar het mes, de fchotel en het ta„ fellaken, die hierbij gebezigd worden? Vanwaar het laken
en het linnen, waarmede hij zieh bedekt? Vanwaar het
papier, waarop hij zijne denkbeelden als redelijk wezen
„ ter nederzet, en de pen, die hem hierin behulpzaam is?
„ Vanwaar het werktuig, dat hem den tijd leert nieten ?"
Als proeve van de manier van behandeling kiezen wij , om
onze Lezers nog nader met dit belangrijk werk bekend te
maken, kortheidshalve, wat de Schrijver zegt van de aan
door zittende te Wel. --wendigrmfchljkpeat,
ken. „ Een arbeider kan zittende, zoo hij met zijne voe„ ten tegen ten onbewegelijk punt (leunt, onder het voor
achterover bewegen des ligchaams , met de handen trek.-„en
ken en duwen, en onmiddellijk eene heen- en wedergaande
beweging voortbrengen , zoo als het bij de gewone heen
zaag plaats heeft," enz. En van dit zagen heet het ver--„
der: „ I-let vermogen, dat middelbaar bij het zagen aangeBOEKP,ESCH. 1838. NO. 8.
7
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„ wend wordt, bedraagt 14 iP gedurende 8 uren. Hoeveel
invloed de flof heeft, blijkt reeds daardoor, dat het zagen
van droog hout 1 meer kracht vordert [dan van groen].
„ Nog meer verfchillend is dit bij verfchillende fleenfoorten,
„ Om eene Par. toife in albaster var. cie Pyreneën door te
„ zagen, verloopen 56 uren ; in grijzen graniet van Norman.
„ die, 504 uren ; in rood en groen porfier, 1177 uren. La„ ter, bij de behandeling van deze bewerking, zullen wij
„ verder hierover uitweiden. Het volgende zij dan voldoen
heeft in Engeland waargenomen , dat twee ar--„de.Mn
„ beiders in 6 dagen 27870 vierk. palm planken van dennenhout, ter breedte van 6 palm , leverden. Zij ontvingen
„ hiervoor f72.: arbeidsloon. De zaag met het raam had
een gewigt van 20 t; zij maakten met dezelve 248,544
loodregt op- en nedergaande bewegingen ; dus werd 4,970,880
„ tg in dien tijd bewogen , zonder de inspanning der kracht
tot het overwinnen van den zamenhang in aanmerking te
nemen. IIet getal zaagtrekken eiken dag bedroeg voor bel
dus voor ieder 20712 ; hetgeen voor een' aan--„den412,
„ houdenden arbeid van 8 uren in elk uur 2589 bedraagt, en
Eene andere proef leer„ in elke minuut omflreeks 43.
„ de , dat een man in 145 1 ' met erne kracht van 12 fh 200
zaagtrekken van ongeveer 5 palm lengte maken, doch dit
„ naauwelijks 3' volhouden kan. Dit geeft 83 trekken in elke
minuut, het dubbele van het vorige geval."
Wij kunnen niet nazien, waar en in hoeverre de Schrijver
het werk van Poe e, dat wij wel gebruikt hebben, doch
niet in eigeedom bezitten, gevolgd zij. Toen hij echter bl.
16 van OTTO VON G VER icKE fprak als onzen landge-.
noot fchijnt hij te hebben vertaald , daar een 11'ederlander
tenen Maagdenburger zijn' landgenoot niet zal noemen. Doch
dit is vast eene vergisfing. Iiet fpijt ons, dat B LEE KR ODE
bladz. 226 flechts in het voorbijgaan melding maakt van de
hydrofiatifche pers , dat vermogende werktuig. Misfchien
echter daarover nader.
Wij hopen , dat het den kundigen vervaardiger niet ontbreke aan lust en opgewektheid , om zijnen belangrijken arbeid voort te zetten en te voltooijen ; den Uitgever niet aan
aanmoediging, en den Steendrukker niet aan bedachtzaamheid,
om een werk van dit belang met goede afbeeldingen te voorzien
--

,
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Aardrijkskundige Befchrijring van Palestina , door G. H. V A N
B E N D E N; zijnde eerre Handleiding bij de door denzelven
ontworpene Kaart van dat Land. Te Zwolle, b ij R. Boelens, Jr. 1837. in kl. 8vo. 74 Bl. ItTet de Ka art f3 -:
De geleerde VA N

SENDEN

begreep teregt, dat het ons

ontbrak aan eene goede, voor Scholen inzonderheid en Ka.

techifatiën gefchikte, Kaart van Palestina. Door het voor
ons liggende heeft hij getracht in die behoefte te voorzien ;
niettegenftaande hij „ veel door ander werk bezwaard en min„ der opgewekt is, om voor het publiek te fchrijven." Wij
halen deze woorden eeniglijk aan, om bij deze gelegenheid
ons verlangen te betuigen naar de voortzetting van 's Mans
belangrijke Verdediging van Bibel en Openbaring.
De onderhavige Befchrijving van Palestina is kort, maar
zaakrijk en doelmatig. De eerjie Afdeeling: natuurlijke ge
handelt over de namen, de geographifche ligging-fcldhei,
[waarbij wij de grenzen hadden verwacht] , de gedaante (bergen en wateren) en voortbrengfelen des lands. De tweede,
over de burgerlijke verdeeling, t. w. 1. vóór j OS VA, 2.
door dien Veldheer , 3. onder de Rijken van ,Juda en Israël,
en 4. latere verdeelingen, en wel vooral ten tijde van j Ez u S. Deze laatfte verdeeling ligt ten grondflag bij de derde
Afdeeling, waar plaatsbefchrijving gegeven wordt van .Judea,
Samaria, Calilea en liet Overjordaanfche afzonderlijk; wordende alles met een doelmatig Register befloten.
De Kaart heeft eene hoogte van 80, bij eene breedte van
57 Ned. duimen. Door flerk afgezette kleuren, zware letters (anders geene fieraden) en fpaarzame namen is zij voor
het bedoelde gebruik uitermate gefchikt , en de prijs is zeer
matig getleld. Een platte grond van het oude, als vignet,
op, en een gezigt van het tegenwoordige Jeruzalem tegenover den titel , beide in f'reendruk , verfieren het boekje.
Wij wenfchen den Schrijver opgewektheid, om op deze
Kaart te laten volgen het beloofde „werk over deBijbelfehe
„ aardrijkskunde , bellaande in eene verzameling van kaarten
met bijgevoegde befchrijving, niet alleen van het Joodfche
land , zoo als het was in onderfcheidene tijdperken , maar
„ ook van andere landen , die voor en na tot tooneeI ge
hebben van de gebeurtenisfen, welke de Bijbel ver--„ftrek
Z2
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„ haalt." Zouden de Kaarten ook eene grootte kunnen hebben , die ze gefchikt maakte, om in VAN DER PALM'S Bijbel te binden ?

-m. Te Sneek , bij F. Holtkamp. 1837. In kl. 8vo. 92 Bl. f 1 - 25.

Gedichten van

H. V A N B E R K u

A lgemeen bevoegd verklaarde regters worden meermalen aan

voorrede, wanneer jeugdige dichters of rijme--gehaldin
laars hunne verzen in het licht geven. Het is jammer, dat
het minder dan middelmatige der flukken meermalen aan de
bevoegdheid dier regters doet twijfelen. Dat geldt ook ten
aanzien van her bundeltje van den Heer V A N B E R K U M , die
met hetzelve den vloed van onbeduidende verzen, die ons
vaderland federt jaren overliroomt, heeft vermeerderd. Vraagt
men, of niet hier en daar goede regels worden gevonden,
Ree. zal het niet ontkennen ; maar het geheel heeft zoo weinig poëtisch, is zoo alledaagsch , en toont ook zelfs in taal
en versbouw zoo weinig uitflekends, dat de Heer VA N B E RK u M veel beter had gedaan met zijne flukken te huis te behouden. Hoe komt men er toe, om verzen te laten druk
waarin op het (nooit bezongen !) onderwerp: het Va--ken,
derland, regels als deze voorkomen:
Kent gij het land, waar eendragt , vrede
Het volk regeert, en godsdienst mede,
Elk hart voor deugd en godsvrucht brandt, enz.
en waar in vollen ernst aan Staveren wordt toegeroepen :
De zee heeft u uw roem ontfmokkeld (!)
Ongelukkig zijn vooral de grootere flukken in dit bundeltje
uitgevallen, b. v. Elbert en Il7yha; men ziet daarin, dat de
vervaardiger zich eene zekere gemakkelijkheid om te rijmen
heeft eigen gemaakt; maar daarbij vindt men zooveel ongerijmds in de voorfielling, zoo weinig wezenlijk poëtisch, dat
het moeijelijk valt, om her flak ten einde te lezen: b. v.
(het is de befchrijving van een paar gelieven; het meisje wil
haren minnaar uit den kerker redden.)
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Zij nadert en van onder 't kleed
Haalt zij een lange koord gereed.
('t Scheen of een Godheid haar behoedde)
Zij werpt; hij vat het touw meteen, enz.
Hij laat zich bij het touw afglijden, en nu...

Die zaalgen! — Aan elkanders hart
Vergaten zij geleden fmart,
Niets denkend, dan in 't zielsverrukken
Nog nader zich aan 't hart te drukken.
Wat op dit tijdflip waar' gefchied ,
Viel de hemel ook met grof gedonder
Van uit zijn hoogen ftand naar onder,
Die zaligen! ... zij hoorden 't niet.
En zoo gaat het voort. Wij kunnen den Heere VAN B E Ru m niet aanraden, om zijnen tijd veel aan het verzenmaken
te wijden, of althans niet, om zijne rijmelarij uit te geven.
Indien zijne vrienden er prijs op flellen, dat zij zijne verzen
dan overfchrijven ! Voor liet publiek moet men niet optreden, vóór dat men beter betlagen ten ijs kan komen.
it

Zedekundig Leesboek voor Vrouwen, of voorbeelden van vrouwelijke deugden. Grootendeels naar het Hoogduitsch. Te
Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst. 1837. In gr. 8vo.
368 Bl. f 3 - 50.

Den Lezeren, of liever Lezeresfen, van dit lijvige boekdeel
worden in 111 Vertoogen even zoo vele voorbeelden gegeven
van ouderlijke en kinderlijke liefde; liefde van broeders en
zusters; huwelijksliefde en trouw; goede gebieders en dienstbaren ; pligtmatig gedrag jegens bejaarden en kranken ; mede
weldadigheid; dankbaarheid jegens weldoeners;-dogen
liefde tot vijanden; edelmoedigheid, teederhartigheid, vriend
billijkheid, befcheidenheid, minzaamheid; eerlijkheid,-fchap;
gemoedelijkheid , opregtheid ; zucht om nuttig te zijn; waar
goed gebruik van den tijd; zucht naar kennis en-dering
wijsheid; moed, tegenwoordigheid en fterkte van geest; godsdienftigheid en vroege godsvrucht; werkdadig geloof en Chris-
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telijke deugd [dit laatfle is immers de algemeene inhoud ?J
vertrouwen op God; lijdzaamheid in tegenfpoed, en eindelijk
kalmte in de ure des doods.
De Vertaler heeft van eene Hoogduitfche verzameling een
vrij gebruik gemaakt, en de daarin voorkomende karakter
voorname Nederlandfche Vrou--fchetnmdivag
wen vermeerderd. Hieromtrent hadden wij eenige meerdere
uitbreiding niet misprezen, waartegen enkele vertaalde voor
hadden kunnen wegblijven. Rec. las de ver -valengrustijk
genoegen, en zou haar, behoudens enkele aan -zamelingt
harte aanprijzen, indien de titel an.-merking,vafch
ders ware. Als voorbeelden van vrouwelijke deugden willen
wij niets van het boek zeggen; maar om een zedekundig Leesboek voor Vrouwen te kunnen heeten, zou het meer moeten
bevatten. Daartoe zou niet alleen behooren eene volledige
vermelding van alle die deugden, welke het vrouwelijke ge
betrekkingen en levensom.-moedvrfin che
ftandigheden ; maar ook in de eerlie plaats eene ontwikkeling
dier deugden zelve, in haren aard en waarde, met gronden
en drangredenen. Daarop moesten dan de voorbeelden worden toegepast, met waarfchuwing tegen misbruik en verkeerde toepasfing, waartoe dan weder voorbeelden genoeg te vinden waren. Wij kunnen noch behoeven dit hier verder te
ontwikkelen. Gelijk gezegd, als voorbeelden van vrouwelijke
deugden wenfchen wij aan dit gefchrift eenen welverdienden
opgang; maar een zedekundig Leesboek voor Vrouwen is het
niet ; tenzij men , maar dat zal de bedoeling wel niet zijn ,
ieder gefchrift, dat de zedelijkheid bevorderen kan, een zedekundig boek gelieve te noemen.
Van de uitvoering is het grove titelvignet verreweg het
minfte.

De Reiskuur. Uit het Hoogduitsch van L 0 U I S LA X, door
STEEN BER GEN VAN GOOR. II Deden. Te Groningen, h ij R. J. Schierbeek, Jun. 1837. In gr. 8vo. 685
BI. f6-:
Een vreemde titel van een vreemd boek ! Maar van een
boek, zoo onderhoudend, als wij zelden lazen. Het is noch
Roman, noch Reisbefchrijving, noch Verzameling van Ver-
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halen; en toch, het is van dit alles wat. Het is ernilig en
luimig; het is waar en verdicht. Maar, wat is het dan eigenlijk? Ja, lieve Lezer hoe zal ik het u zeggen? De
inkleeding is deze: Hans van Zwicken doet met eenen vriend,
ter genezing van eerre flaapziekte, eerre reis uit Duitschland
door een gedeelte van Belgili, van Frankrijk en Engeland.
Dit is gefchied vóór weinige jaren, immers reeds na het Ko.
ningfchap van LE 0? 0 L D. Op die reis ontmoeten zij na
allerlei menfchen; van deze hooren zij allerlei ver -turlijk
zij hebben verfchillende ontmoetingen, die tot ver -teling;
epifoden aanleiding geven ; zij lezen zelfs in een-fchilend
oud handfchrift eerre — op zichzelve een boekdeeltje beilaande — uitflekend verhaalde gefchiedenis, die, grillig genoeg, in het eerfte Deel plotfelijk afgebroken en in het tweede voortgezet wordt. Ziedaar den ruwen omvang; het belek, zoo gij wilt; of noem het den tuin, waarin eerre menigte fraaije en geurige bloemen en heesters zijn geplant; of
den draad, waaraan de parels geregen zijn; of het doek,
waarop de fchilderij is afgewerkt. Kortom, onderhoudender, aangenamer, voor allerlei Lezers en Leesgezelfchappen
gefchikter boek kan wel naauwelijks uitkomen. Aan het Clot
beviel ons de hoofdperfoon het mintle.
De uitvoering is net, en de prijs buitengewoon goedkoop,
daar men ouderwetsch veel letters voor zijn geld krijgt.

Wilhelmina ; door

T. VAN S PALL.

Te Utrecht, hij L. E.

Bosch. 1837. In gr. 8vo. 80 Bi. f 1 -:
Eerre ernilige, in onzen tijd gansch niet overbodige, waar
tegen godsdienulige dweeperij, ingekleed in eene-fchuwing
belangrijke, niet overdrevene en aangenaam gefchrevene gefchiedenis. Zij zal, vreezen wij, niet in de regte handen
komen, maar kan toch hier of daar alligt een wankelend of
weifelend hart flerk maken tegen de listen der hedendaagfche
dweepers. Daartoe wenfchen wij het allerkeurigst gedrukte
boekje in veler handen.

Keur van belangrijke Tafereelen uit de Lijfflraffelijke Regtspleging in Engeland, uit de achttiende Eeuw. Te 4mflerdant , bij N. M. Bergman. 1837. In gr. 8vo. 226 Bl. f 2- 60.

356

KEUR VAN TAFEREELEN.

liet zeggen van Vader c A T s , als motto op den titel geplaatst:

Ook van een kleyn begin en van geringe ƒaken ,
Soo kan men tot een val in korten hond geraken.
wordt , gelijk door verre de meeste merkwaardige gebeurtenisfen uit de gefchiedenis van het flrafregt, zoo ook door de
zes in dezen bundel opgenomene bevestigd. Gaarne prezen
wij dien onbepaald aan ; maar de verhaaltrant f'taat over het
geheel te zeer beneden hetgeen wij in dit vak b. v. van on.
zen C n R I STEMEIJER bezitten , dan dat wij niet in gemoede zouden moeten zeggen , dat de lezer zich bedrogen zal
vinden , wanneer hij hier dien boeijenden , wegflependen flijl ,
die fchitterende inkleeding en die menschkundige opmerkingen verwacht, welke aan foortgelijke lectuur eenen goeden
opgang verzekeren. Ook herinneren wij ons het zeggen van
S C H I L I. E it: „ Das blos dbfcheuliche hat nichts Unterrichtendes fiir den Lefer ."

Het gebruik en de waarde der Evangelifche Gezangen verdedigd, of het Cefchrift van ii. D E C o C K, hetwelk getiteld
was: „ De zoogenaamde Evangelif he Gezangen, de oog
vervoerde en verleide menigte in de Synodaal Her--apeldr
vormde Kerk ," getoetst, gewogen, en vergeleken suet Gods
H. »oord en suet de zuivere waarheid, snaar onwaar, te
ligt, en een bloot laster fchrift bevonden. Te Leeuwarden
bij J. W. Brouwer. 1836. In gr. 8vo. 88 lil. f: - 90.
titel ziet men genoeg, wat de inhoud
E it den breedvoerigen
flukje is, waarin een ongenoemd Predikant het ge?

van dit
fchrift van H. D E c o c K op den voet volgt , en aantoont,
hoe nietig de redenen zijn , die daarin tot verwerping en ver
Evangelifche Gezangen ingebragt zijn. Hij brengt-guiznder
hieromtrent verfcheidene ware en goede opmerkingen in het
midden, welke door hen, die nu nog , na 30 (zegge dertig)
jaren federt de invoering, tegen die Gezangen, als niet kerkelijk-regtzirinig, ingenomen zijn en anderen pogen in te nemen , wel mogen gelezen en behartigd worden. — De wederlegging intusfclien van zulke nietige fchotfchriften, als dat
van Il. DE C o c K, zou Referent den kostelijken tijd en de
ondankbare moeite, die de welmeenende Schrijver daaraan befiecd heeft, niet waard zijn, en hij zou de zoodanige met
flilzwijgen tot de prullaria verwijzen.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen, door J. W. STA TI US MULLER, Predikant b ij de Evang. Lutlierfche Gemeente te Anflerdam , enz. Ilde Deel. Te Amflerdam , bij C. L.
Schleijer. In gr. 8vo. 302 BI. f 3- 50.
aangenaam te vernemen , dat de LeerredeH et is onswijlen
den Eerw.

S T A T I us DI U L L E R bij
nen van nu
wel
als
andere recenferende Tijd
,
zoo
in
de
Publiek
het
eene
gunftige
en
zulk
welverdiende ontvangst,-fchriten,
als in het onze , gevonden hebben , en de Schrijver aan
om Benen tweeden bundel in het licht te-gemodis,
zenden. Gaarne en ten volle geeft Rec. denzelfden lof
aan deze Leerredenen , als hij aan de vorige (Letteroef.
1835, N. 3) toegekend heeft, en hij zal ze op dergelijke wijze kostelijk aanmelden. In het door den Schrijver in het hoorberigt gezegde, ten aanzien der lengte
van zijne Avondmaalsleerredenen , en van fommige inleidingen , wil hij, die daarenboven het laatfle woord niet
verlangt te hebben , gaarne berusten.
De eerfle Leerrede handelt , naar aanleiding van 1 Cor.
X: 15 , in den zamenhang aldaar befciiouwd , over de
verwaarloozing van het H. Avondmaal, en de tweede,
naar Hebr. X: 25 , over - de verwaarloozing van de openbare Godsdienstoefening in het algemeen. Beide zijn
zeer doelmatige en goede preken, eenvoudig en duidelijk, maar zakelijk en hartelijk , tevens waarlijk Christelijk liberaal , en met befcheidenheid vrijmoedig en getrouw : derzelver lezing mag zoo wel aan de waarnemers als aan de verzuimers allezins aanbevolen worden.
In de derde wordt onderzocht , waarom God aan booze en v ijandige menfchen toelaat , zoo veel kwaad te
flichten, en uit den tekst, Gen. XXXVII: 18-28 , deze
drie ílellingen gepast afgeleid en ontwikkeld : 1. God
laat het toe, in zoo verre het niet verhinderd kan worBOEKBESCIi. 1838. NO. 9.
Aa
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den , zonder de zedelijke vrijheid van den mensch en de
zedelijke orde der dingen te verftoren. 2. God beperkt
of verijdelt liet , wanneer liet niet zijne oogmerken ílrijdt.
3. God weet het ten beste te leiden , en iets goeds daar
voort te brengen. — I-let lot is wat kort ; maar-uit
misfchien is dit veroorzaakt door de weglating van liet
temporéle, ter gelegenheid van den Belgifchen opiland.
De laatfle woorden en het uiteinde van D A vi n , vol
S A ai. XXIII: la, is het onderwerp der vierde,-gens2
waarbij Ree. vragen zou, of men DAVID'S aandoeningen eii gezindheden, bij het naderen van zijnen dood
wel zoo onbepaald „die zielsgelteldheid" noemen kan,
„ waarin ook wij moeten wenfchen eenmaal deze wereld
„ te verlaten" (bl. 100, 101, 109) : men denke b. v.
aan deszelfs befchikking omtrent J o a n en S i nz Bi 1
Staatkundig moge men dezelve heeten , hoewel ook dit
nog te betwijfelen Raat , en naar de Moraal van dien
tijd moge men ze beoordeelen ; maar hoe zij een blijk
heeten kan , dat hij I}ierf „ niet een boetvaardig hart
„ en met zijnen God verzoend ," (bl. 119) hiervan vinden wij in zijne woorden tot S AL o ai o niets ; en hij
flierf dan ten minde niet met die meníchen verzoend ,
welke hij te voren , zij liet dan al uit flaatkunde geweest, ongemoeid gelaten, en aan welker eerflen hij zeer
veel te danken gehad had. — Over liet geheel worden
er wel goede en nuttige dingen in deze Leerrede gezegd;
maar, in vergelijking niet de andere, zou Ree. ze niet
hij voorkeur ter uitgave gekozen kebben.
De vijfde, over het fchoone en voortreffelijke der al-

vemeene menfchenliefde, blijkbaar uit de gelijkenis van
zien barmhartigen Samaritaan, L U C. X: 23-37, is

Bene ftichtelijke , nuttige preek , waarin de gelijkenis
kort en goed opgehelderd, en elke practifche aanmerking
kort en goed uit het voorbeeld afgeleid wordt.
Hoogernftig , treffend, hier en daar waarlijk welfprelend, is de zesde Leerrede, voorílellende, naar Pr A T T H.
XXVII: 1-10 , het berouw en rampzalig uiteinde van
1 U D A s , als leerrjk en waarfchrswrend voor ons allen.
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De vier waarfchuwingen in het tweede fink : 1. hoe ver
het niet den mensch komen kan, die zich aan ééne zon
neiging overgeeft; 2. dat hij zijne dwaasheden en-dige
verkeerdheden zelden inziet, vóór dat het te laat is ;
3. hoe onmogelijk het is, liet kwaad, dat men door
zijne zonden geflicht heeft , weder goed te maken ; 4.
dat dit ons toch nimmer tot wanhoop moet voeren; —
deze gewigtige lesfen maken zamen één goed geheel ter
belangrijke leering uit. Twee practifche aanmerkingen ,
naar aanleiding van het gedrag des Joodfchen Raads ,
die aldaar de eenheid te veel zouden gefchonden heb
zijn bij dc verklaring van den tekst kort en gepast-ben,
opgenomen.
De Ivoorden van j n z u s, MA T T H. XXVII: 46,
zijn in de zevende Leerrede , naar Ree . oordeel, goed
uitgelegd , als zijnde de taal der hevige fmart en te ge
vertrouwens ; en zij leveren, in het twee--lijkdesfrn
de fluk , ten hoofdonderwerpe dienende en goed zamenhangende lesfen op, niet betrekking tot ons klagen, naar
het voorbeeld van J F, z US, in overmaat van fmart ,
of onder langdurig lijden.
Het onderwerp der achtte Leerrede wordt volgens
den tekst , JA C. I: 13 , 14 , 15 , wel te regt genoemd
de oorfprong, de voortgang, en de onzalige vrucht der
zonde ; maar bij de ontwikkeling , die de Redenaar hieraan geeft, zij het Ree. vergund op te merken, dat j Ac 0 B U S hier niet fpreekt van den eerhen oorfprong der
zonde op de wereld, noch van hare doordringing en uitbreiding in dezelve , maar van hare werking bij elk
mensch : en of inwendig bederf en verbastering onzer
natuur , volgens bl. 226 e. v. , J A c o B u s - leer, ja in
het algemeen Bijbelleer is , zou hij zeer betwijfelen ;
doch hij rekent het hier de plaats niet, om hierover uit
te weiden. — De korte practifche aanmerkingen , waar
Leerrede befloten wordt, zijn op zichzelve zeer-med
goed, maar wat veril rooid, en zouden nog meer doel
getroffen hebben, indien zij, naar den tekst, meer tot één
geheel gebragt waren.
Aa2
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De negende Leerrede, die, naar aanleiding van m A T T fi.
XXII: 23-30 , onderzoekt , van welke verbindtenisfeo

en •betrekkingcn wij, in liet andere leven , niet of al
Bene voortduring te verwachten hebben , wordt geopend
met eene doelmatige en treffende inleiding , (of eigenlijk
vooraffpraak ; maar Ree. zou ze nog treffender als eigenlijke inleiding willen gebruiken) over de hooge waardij der leer van j a z u s omtrent den toekomenden (laat.
Het onderwerp is niet gemeen , maar moeijelijk ; en de
behandeling levert niet zoo veel vruchtbaars op , als anMeer
dere in dezen bundel behandelde onderwerpen.
dan é&ne bedenking zou hier in ons kunnen opkomen :
b. v. indien men , volgens bl. 255 e. v. , tot vorige bijzonder geliefden in geene nadere betrekking zal (laan ,
dan tot alle zaligen , wat is dan het wederzien en deszelfs waarde ? Dan zou er wel Bene algemeene liefde
voor allen , maar geene bijzondere liefde voor dezen of
genen zijn. Waarop is het gegrond, dat (bl. 269) „ dc
zaligen , als zuivere geesten , zonder invloed van het
„ ligchaam , zonder inmengfel van zinnelijke gewaarwordingen, zullen denken en gevoelen" ? Zullen wij ooit
ophouden gemengde wezens te zijn ? Immers , ook vol
Bijbel, neen ! Men zie 1 Cor. XV.
-gensd
De tiende Leerrede , eindelijk , heeft ten opfchrifte :
---

Over het licht , hetwelk de plegtigheid des C/ ristel ken
Waterdoops over den aard en den geest van j E z u s'
Kerk ver/preidt. Tekst [volgens plaats hebbende oude
gewoonte] Art. IX der onveranderde Ingsburgfche Geloofsbelijdenis, verbonden 7net MA T T I1. XXVIII: 19.
Is het misfchien door deze verbinding, dat het geheele
onderwerp en deszelfs behandeling Ree. voorkomt iets
gedwongens te hebben , en het practifche gedeelte wel
goede en nuttige dingen op zichzelve te bevatten, maar
niet genoeg uit het onderwerp voortkomend en onderling
zamenhangend , namelijk eerbied voor den Stichter der
Kerk; onderzoek, of wij waardige Leden zijn ; ons geloof, eenflemmig met de leer ; geefot van zachtmoedig
broederlijke verdraagzaamheid. — Zou de Eerw.-heidn
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het niet wel met anderen gemeen
hebben , dat hij (bl. 285 c. v.) te veel emphafe
zoekt in de woorden : doopende in den naam des Va
enz. , en daaruit niet gegrond genoeg afleidt , dat-ders
de leer aangaande Vader, Zoon en H. Geest de hoofdleer is, die in de Christelijke Kerk moet voorgedragen
worden, ja (bl. 289) dat „ zij alleen hoofdleer is in
„ JE zus' Kerk" ? Waarom vindt men dan in de Schriften der Apostelen en hunner medehelpers niet altijd die
formule ? Ja , waarom vindt men ze nergens elders ,
maar of eenvoudig doopera en gedoopt worden, of doopes
in den naam van e II R I s T u s, of des Hee ren? —
Het derde en vierde , dat STAT I US MULLER uit de
plegtigheid des Doops afleidt en nuttig ontwikkelt, narnelijk „ dat de Kerk van JE Z u s eene algemeene Kerk
„ is ," en „ dat alle hare leden door den band der liefde
met elkander moeten vereenigd zijn ," komt Rec. voor
wel het zekerfle en voornaamile te zijn , dat den aard
en geest der Kerk van j E z u s in het licht fielt.
Dat ook deze bundel van zoo goeden inhoud niet minder Christelijk nut ƒlichte , dan de eerste , is de harte
-lijkewnsch,
waarmede wij ons verflag belluiten.
STATIUSMULLER

Bevestigingsrede over Hebr. XIII, vs. 17 , uitgefproken te Gorinchem , den 3 Sept. 1837 , door H. J.
1-10 F S T E D E, Predikant aldaar. Uitgegeven ten
voordeele van de Familie eens waardigen Leeraars ,
door diens overlijden in kommervolle om/landigheden
verkeerende. Te Leiden, bij C. C. van der Hoek.
1837. In gr. 8vo. 38 Bl. f : - 45.
De 111enfchenlicfdc van Jezus, als het volmaakte voorbeeld voor alle Christenen , befchouwd in eene Leerrede over Joh. XIII. 34, door I-i. J. VELD WIJ K,
Predikant bij de Hervormde Gemeente te Maastricht.
Te Maastricht, hij de Gebr. Ploem. In g-. Svo.
35 Bi.
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Beide deze Leerredenen komen daarin overeen, dat derzelver uitgave een liefdadig oogmerk heeft. Dat van de
eerfte leest men op den titel ; dat van de tweede was
oorfpronkelijk , bij inteekening , ten voordeele van de
Diaconie der Hervormde Gemeente van Maastricht , en
nadat hieraan voldaan was , werd het kopijregt door de
Uitgevers overgenomen. Beide hebben belangrijke onderwerpen ; en offchoon daarbij , vooral bij de eeríle ,
plaatfelijke en tijdelijke omflandigheden moesten onder liet
oog gehouden worden, zijn zij echter zóó behandeld ,
dat zij ook elders , als iets algemeen gewigtigs , met nut
en genoegen kunnen gelezen worden. Beide, vooral de
eerfte , ontleenen haar plan uit den tekst , en volgen dit
e het algemeen getrouw : van liet derde Pluk der laatover
f , de drangredenen tot raenfchenliefde, ligt de eerfte ,
het toonen van de hooge waarde der menschheid , en de
laatfle, het zich vormen voor den Hemel , wel liet minst
in den tekst. Beide nemen wel geen hooge vlugt van
welfprekendheid , maar behandelen toch hare onderwerpen in geleidelijke orde , fpreken gezonde Christelijke
taal , woorden van ernst , liefde en vrede, hier en daar
op eenen liartelijkeia toon. Beide hebben door haar flot,
offchoon zeer verfchillend in (lof en vorm , Ree. wel
het minst bevredigd: dat van de laatile is te veel locus
communis en declamatie over het toekomende leven ; dat
van de eeríle daarentegen wel vreemd , maar droog: immers nadat, na de bevestiging , Gez. XCI: 3 gezongen
was , eindigt de Spreker aldus: „ Ilan ik, geliefde
Medebroeder ! een belangrijker zegenbede over u uit
dan die in het 2011e en 2111e vers van ons-„florten,
„ teksthoofddeel vervat is : De God nu des vredes ,"
en wat daar meer volgt ; en hierop : „ Toehoorders !
ik eindige mijne rede met vs. 22 : Ik bidde u, Broeders! verdraagt het woord dezer vermaning ! Amen."
Eilieve ! wat heeft die dorre citatie van hoofddeel en
vers met het plegtige flot van eene treffende kerkelijke
plegtigheid te maken ? en welk goed Redenaar kan dit
aldaar goed uitfpreken ? — Voor het overige hebben wij
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niet deze zamenvoeging dier beide Leerredenen geen parallel tusfchen dezelve willen trekken : Juurn chique !
ieders goed in eere ! Maar de ruimte verbiedt ons , meer
van deze gelegenheidsftukken te zeggen , die wij ook om
haar liefdadig doel aanprijzen.

7'roostb bel , of Verzameling van Spreuken en Leeringen uit de heilige Schriften des Ouden en Nieuwen
Testaments; tot onderwijzing en vertroosting van kranken , en van dezulken, die zich in doodsgevaar bevinden , alsmede van hen , die geliefde perfonen door
den dood verloren hebben. Te Leeuwarden, b ij J. W.
Brouwer. 1837. In kl. 8vo. XX , 244 BI. f1 - 25.
VV ij fchreven den breedvoerigen titel geheel af, omdat die genoegzaam het doel en den inhoud van dit,
meest voor min befchaafde en min vermogende Christenen gefchrevene, werkje aanwijst. IIadde Ree. de ver
moeten maken , hij zou fommige hier gegevene-zamelirg
Bijbelplaatfen weggelaten , andere daarentegen , die voorbijgegaan zijn , opgenomen hebben. Doch dat zou zich
van elke verzameling laten zeggen ; waarom wij het ook
niet als eene aanmerking op dezen, zoo wij hartelijk wenfchen , nuttigen arbeid willen laten gelden. Ten volle
versenigen wij ons met den wensch van den Eerw. VAN
D E R T U U K, Pred. te Berlikum , die zich onder liet
Voorberigt als Schrijver doet kennen : „ God, die ons
„ zoo genadig zijn woord gegeven heeft, make hetzelve
„ krachtig en gezegend aan menig lijdend en naar troost
„ fmachtend gemoed ! Daartoe doe hij ook dit geringe
„ middel dienen !"
Ihaarom heb ik glen Priesterlijken farad herlaten en m
in het huwwcli k liegs 'cn ? Door J. T Ii. S P A A N,
voorheen Roomsch Catholik P:ricstcr en Kacclaan iii
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de Kerk op het Begijnhof ie Haarlem. Te. Almn/Ieidam, b ij J. Th. Spaan, Zeedijk N°. 103. 1838. In
gr. 8vo. 52 BI. f : - 60.

H

et is een zeldzaam verfchijntel , dat een Roomschkatholiek Priester zijnen (land verlaat; nog zeldzamer,
dat hij in het huwelijk treedt : het is dus niet vreemd
dat men hierover groote oogen van verwondering opzet;
ja niet vreemd ook , dat er zijn , die hierover de lip van
afkeuring uitfleken. Offchoon het tot die teedere gewetensvragen behoort, die men niet altijd voor liet Publiek
beantwoorden kan , en waarover alleen God ei ons geweten kunnen rigten , zoo is het nogtans niet kwaad ,
dat men , vooral zoo de zaak veel gerucht gemaakt
heeft, en indien men het zonder kwetfing der kieschheid
of van andere pligten doen kan , openlijk rekenfchap geve van dien gewigtigen flap zijns levens. — Dit nu
heeft de Heer s PA A N , in het boventlaande flukje , naar
Recs. oordeel, op eene loffelijke wijze gedaan. Hij ver
daarin eerst , hoe hij , van der jeugd af, Benen-halt
overheerfchenden lust tot den geestelijken íland gehad
heeft; hoe hij daartoe voorbereid en daarin getreden is,
maar, ten gevolge van de kloosterlijke opleiding der
Roomsch- katholieke Geestelijken , met zichzelven en met
de wereld onbekend. Zijne eerile lieflemming was tot
Kapellaan van zijnen Oom , Pastoor op het Begijnhof
te Ilaarlem; zijn eerfle werk, waartoe hij dringend aangezocht werd, toen hij daar naauwelijks aangekomen was,
een jong meisje uit een huisgezin, met welk Oom zeer
bevriend was, op eenen Driekoningen-avond de biecht af
te nemen , hetwelk, zoo als hij later vernam , door zijnen Oom zelven voorbedachtelijk alzoo befchikt was geworden. [Was dit menschkundig ? Dacht Oom toen
wel om hergene , dat hij zoo dikwijls voor het altaar
gebeden had : „ Et ne inducas nos in temationem (En
leid ons niet in verzoeking) ?] En ziet ! zij wordt het
voorwerp zijner liefde , zijner vurige en befliste liefde ,
die door den omgang niet haar huisgezin niet weinig aan-
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gekweekt werd; maar ziet ! zij werd ook, helaas ! de
oorzaak van zijnen val , en wel die zulk een gevolg had,
dat hetzelve voor een eerlijk hart niet anders dan op eene
eerlijke wijze te herfiellen was. Hier ftreed nu de eisch
der Kerk met die der Natuur ; en zijne geliefde zelve
wilde (en dit doet haar hart eer aan) alléén fchande en
gebrek verduren, indien hij maar met een goed geweten,
als een eerlijk man , in zijnen Rand kon blijven; maar
hij verfoeide (en dit doet ook zijn hart eer aan) alle
zoogenaamde middelen van vereerlijking, die hem door
anderen voorgeflagen werden , maar die hem met pligt
en geweten voorkwamen te firijden. Weldra werd hij
verplaatst aan den Rijndijk bij Leiden doch waar hein
de gedienflige kwaadfprekendheid reeds vooruitgevlogen
was ; en deze rustte ook niet , om hem den weg der
toegenegenheid en des vertrouwens toe te fluiten , toen
hij kort daarop naar ter Veere beflemd werd , zoodat
men aldaar , reeds vóór zijne aankomst , zoo zeer tegen
hem vooringenomen was, dat uien der Geestelijke Overheid verzocht, zijne zending weder in te trekken: en
nu ziende , dat zijne bediening, overal, waar hij komen
mogt , op die wijze nutteloos zou gemaakt worden, nam
hij het befluit • om dezelve neder te leggen , en , na rijpen en godsdienhligen berade , „ volgens het woord Gods,
„ in de H. Schrift en in het hart der menfchen opge„ teeleend ," (bl. 44) met zijne C OR rc E L 1 A in een wettig huwelijk te treden ; na welken volvoerden flap hij ,
zoo al niet van de goedkeuring , althans van de achting
en welwillendheid van eenige achtingwaardige Geestelijken verzekerd geworden is , maar ook , helaas ! de liefdelooze beoordeeling en behandeling van anderen , tegen
hem en zelfs tegen zijne bloedverwanten op de hatelijke wijze betoond , ondervonden heeft.
Dit is de hoofdzakelijke inhoud van dit welgefchreven
boeksken , dat Ree. met belangíl;elling en genoegen gelezen heeft , en waarvan hij zich niet verwondert, dat
reeds een tweede druk aangekondigd is. Er blijkt ook
uit, dat de Schrijver zich in goeden Rijf en zelfs met
,
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warmte van welfprekendheid weet uit te drukken : hier
en daar heeft de wijze van voorflelling wel iets hoog
opgewondene; maar men mag daarvan welligt iets op
rekening van de buitengewone om['tandigheden Rellen; en
het is niet van dien aard , dat liet de historifche waar
kan. Het hot, behelzen.-heidrazknbel
de eene dichterlijke fictie , betrekkelijk op de daar ver
zekeren 1Ioogwaar--meldonbfchtreligvan
digen man , is voor een prozaïsch historisch verhaal mis
te poëtisch , maar op zichzelf en in de gegevene-ichen
Wat de zaak
tegenf}elling treffend en fcherp gepunt.
zelve betreft, Ree. kan voor zichzelven niet anders dan
's mans handelwijze in de omftandigheden, waarin hij zich
bevond, billijken ; en hoe men ook als Katholiek , of als
Protestant, daarover oordeelen moge, dit zal toch, meent
hij , ieder vriend van Godsdienst en Christelijke zeden
moeten toetlemmen , dat de fleer s PA A N eerlijker, betamelijker , pligtmatiger gehandeld heeft, dan de zoodanigen , als wij vreezen dat er wel zijn, die in dergelijk
geval zich met eene zoogenaamde vereerlijking van het
onteerde voorwerp hunner louter zinnelijke liefde vergenoegen , en hetzelve aan al de fmarten van zelfverwijt
en fchande ter prooije laten, terwijl zij zelve in vrede
op hunne pastorij blijven zitten , en het goede en vette
der aarde genieten ; of ook dan dezulken, die zich aldaar
in fombere ftilte aan geheime zonden overgeven , welke
wel voor het oog tier wereld verborgen blijven , of ten
minfle kunflig verborgen gehouden worden , en hun ,
zelfs bij liefdelooze veroordeeling buns uiterlijk zwakke ren broeders , den naam van heilig en eerwaardig laten ,
maar die desniettemin naakt en geopend liggen voor de
oogen desgenen, aan tivien allen rei:enfciiap verfchuldigd
zijn. Treurige gevolgen (men ziet het op nieuw uit dit
voorbeeld) van bet heillooze Coelihaat der Geestelijken,
dat van den beginne des Christendoms alzoo niet gebooweest is ; waartegen , toen men het allengs als een'
allen
tijde
ten
zich
ger' trap van heiligheid aanprees ,
door
het
vele Hemmen verheven hebben ; (lat eindelijk
--
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hiërarchisch gezag van Paus G R E G O R I us VII meer
en meer doorgedreven , en door het Concilie van Trente
tot eene kerkwet verheven is ; maar dat ook zoo menige anders brave Geestelijken in den ongelukkigen tweeftrijd gebragt heeft, of om openlijk of heimelijk zondig, ja misdadig te werden, of om de magtige fiem
der Natuur in hun binnen{{ e te finoren, maar ook door
beide zoo vele zonden en jammeren over de Roomschkatholieke Geestelijkheid en Christenheid gebragt heeft.
En is het dan wonder , dat een man , als de Heer
S P AAN, in de boven befchrevene omi'candigheden fchrijft^
„ Er is een Regt, zoo heilig en zoo Goddelijk , dat alle
„ menfchelijke wetten daarvoor verflommen moeten; en
„ dat regt heb ik geraadpleegd. Er is een Band , zoo
innig en zoo krachtig , dat niemand zijn hart daaruit
kan losmaken , zonder de levensader van zijn beílaan,
„ ja van de ganfche fchepping door te fcheuren; en die
„ band hield mij gebonden. Er is eene Stem , die fier„ ker fpreekt , dan het wild gefchreeuw der onverflan„ Bigen , of liet aanmatigend gezag van• gewetensdwin„ gelanden ; en naar die ílem heb ik geluisterd. Er is
„ een Regter, wiens uitfpraak meer moet gelden, dan
de duizende rampen, waarmede ons de dweeperij of
de onregtvaardigheid bedreigt ; en die Regter fprak
mij vrij."? Moge hij die goedkeuring zijns gewetens en de genoegens van eenen gelukkigen echt beften dig blijven genieten , en in zijnen nieuwen fiand den zegen van den barmhartigen Kenner en Regter der harten
ondervinden !

Handboek der b ijzondere Pathologie en Therapie, van
Dr. j. W. H . C 0 N R AD I, Hoogleeraar enz. Ver
1s . S T o K V I S , JR. M. D. Ilden-taldorJ.
Deels 3de Stuk ; bevattende het Leerfluk der Kramp- ,
Zenuw- en Zielsziekten. Te flmferdam , b ij S. de
Grebber. 1837. In çr. 8vo. BI. 503-774. /2 - Th.
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l\let dit gedeelte heeft de werkzame Vertaler de opgenomene taak gelukkig ten einde mogen brengen. In dit
derde Stuk worden de volgende Afdeelingen gevonden ,
beginnende niet de zesde, van de pijnlijke en kranmpachtige ziekten van bijzondere deelen , welke in een eerfte
en tweede gedeelte wordt gefplitst ; van de pijnlijke
ziekten , en van de krampachtige ziekten van enkele
werktuigen des vormenden levens. Deze Afdeeling bevat elf Hoofd(lukken , in welke , volgens des Schrijvers
verdee ing , ziekten zamengevoegd worden , die , wat
aard, oorzaak en verfchijnfels betreft, verre van elkander behoorden te flaan, b. v. liet herkaauwen en de
hartklopping. In dc zevende Afdeeling worden de meer
algemeene zenuwziekten behandeld , die zich door ver
verkeerdheid of onderdrukking der gewaarwor--hogin,
dingen en krampen of Ituipen openbaren. De achtJle
befchrijft , in vier Hoofdtl ukken , de zenuwziekten , die
met onderdrukking of zwakte der krachten van het werk
zenuwen gepaard gaan. In de-tuigdesvolnr
drie 1:-loofdflukken der negende Afdeeling vindt men de
ziekten, die zich door verhoogde of verzwakte gewaar
uiterlijke zintuigen openbaren. In de vier-wordinge
Hoofditukken der tiende Afdeeling worden de ziekten
der ziel befchouwd ; terwijl in een aanhangfel tot dezelve nog van het flaapwandelen en van de nachtmerrie gefproken wordt.
Het zijn dus voor een groot gedeelte , zoo als men
haar noemt , slepende ziekten, waarmede de Schrijver
zich hier bezig houdt. Het is vooral moeijelijk, deze
behoorlijk te rangfchikken , dewijl vele te zeer met de
voorafgegane ziekten zamenhangen , om ze als zelf(Iandige gebreken te kunnen befchouwen. Dit bezwaar zal
echter van minder belang wezen , indien hechts elke
ziekte op haarzelve wél en duidelijk gefchetst is. Het
zoude echter te verre heenleiden , indien men, uit
dit oogpunt , elke der hier voorkomende ziekten aan
een afzonderlijk onderzoek wilde onderwerpen en beoordeelen. Deze aanmerkingen zouden ook meer te-
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gen het oorfpronkelijke werk , dan tegen de vertaling
gerigt moeten zijn. 'Wij zullen ons derhalve Hechts tot
eene en andere bijzonderheid bepalen.
Daar de Vertaler bij het Hoofdiluk over de aangezigtsp fn ook van de aanwending der veratrine gewag
maakt , had hij wel naar de Verhandeling van TURNBULL kunnen wijzen. Ook behoeft de veratrine niet
altijd in den vorm van zalf aangewend te worden.
Bij de vermelding van liet kreofotrlm tegen de tandpijn had tevens voorzigtigheid bij liet aanwenden van
dit middel moeten aanbevolen worden.
Wat den hartvaiig betreft, is den eerstbeginnenden
vooral omzigtigheid aan te bevelen in liet aanwenden
van prikkelende middelen , die onder anderen opgegeven
worden § 1378 , zoo als dit ook door den Schrijver gefehiedt. Uit de befchrijving der ziekte blijkt reeds , dat
gebreken van liet hart meestal ten grond liggen , ook
waar jicht fchijnt in het fpel te wezen. De dikwijls
gelijktijdige aandoeningen van het hart en hartezakje ,
door B o U I L L A U D opgemerkt bij jichtachtige gewrichtsaandoeningen, verdienen ook bij den flependen vorm
bijzondere aandacht.
Het wekt verwondering, bij de watervrees volflrekt
geen gewag gemaakt te zien van de belangrijke Verhandeling van Dr. x ir R T w 1 G; (zie Journ. der pr. Heilk.
1828. Supplement-Heft.)
Op het Hoofdfluk der beroerte en der verlamming
zoude , uit liet gezigtpunt der ontleedkundige ziektekunde, nog al een en ander aar, te merken en bij te voegen
vallen. I let wekt verwondering, hier geen der nieuwe
werken vermeld te vinder. , zoo als onder anderen-re
van LA L LE M A N D. IIetzelfde zonde ook van de zielsziekten gezegd kunnen worden. Daar echter deze tak
der Geneeskunde, ook die der ooggebreken, tegenwoordig zulk eene uitgebreidheid heeft gekregen , dat zij als
geheel op zichzelve Ilaande gedeelten behandeld worden , kan men, in een werk als liet onderhavige, naau welijks iets meer dan Gene enkele aanwijzing verwachten.
-
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En hiermede heeft de vlijtige Vertaler zijne taak afgewerkt. De vertaling is over het algemeen wél uitgevallen , en door dezelve eene dienst bewezen , vooral aan
die kunstoefenaren , welke , door gebrek aan taalkennis ,
buiten Raat zijn, nuttige werken van dien aard, bui
te lezen , en ook geen toegang-tensladgfchrv,
kunnen vinden tot die , welke in ons land uitkomen ,
maar in eene voor hen onverftaanbare taal gefchreven
zijn. In eenen geheel practifchen geest gefchreven , en
vooral niet eenzijdig , kan dit werk in vele gevallen tot
eene veilige vraagbaak vertrekken. Het (lichte nut , en
ook daarin vinde de Vertaler zijne belooning !

Gefchiedenis des Tladerlands , door Mr. W. B I L D E RD IJ K ; uitgegeven door Prof. IT. W. T IJ D E MA N.
Xlde Deel. Te Amflerdam , bi P. Meijer Warnars.
1837. In gr. 8vo. 295 Bl. f 3 - :.
li et elfde deel van B I L D E RD IJ K'S Cefl2iedenis loopt
van den jare 1702 tot den jare 1751 , of vats den dood
van wILLEiri III tot den dood van wILLEM IV.
Het omvat alzoo het langdurig tijdvak var. Stadhouder
bewind federt den dood van w I L L EM III (1702)-los
tot op de verheffing van wi L LE ai IV (1747) , en
voorts de vierjarige regering van dien Vorst. Bij den
aanvang ontmoeten wij den Raadpenfionaris H E I N S Iu s , die toen reeds dertien jaren dat gewigtig ambt bekleed had, en bet nog achttien jaren lang bekleed heeft.
B ILD ER DIJ K noemt hem (bl. 47) den nietigen H E I Ns i us ; doch de geleerde Uitgever merkt te regt aan ,
(bl. 219) „ dat hij zóó nietig niet voorkomt noch in
„ de Gedenkfchriften van T OR c v noch in die van
„ MARLBOROUGH , die geen van beiden reden had„ den om hem te vleijen." Neen voorwaar ! de man
van wien A N Q U E T I L zegt : II fart l'ennemi Ie plus
redoutable de L 0 UI S XIV , was dan wel zoo geheel
nietig niet. — Erger is liet , dat I3 it. D E P. D ij I: zijne
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lezers wil geloof baar maken , dat bij het verdrinken van
Prins JOHAN tv ILLEM F R I S O, bij den overtogt van
den Moerdijk in 1713 , ook al ftaatslist en menfchelijke
boosheid is in het fpel geweest, (bl. 45-47). De Uitgever zelf maakt hierop (bl. 2I8) de zeer eenvoudige
en juiste aanmerking : Men kon toch den frorm en het

noodweer , waarin de Prins verging , niet vel vooruit
be/lellen. Deze eenvoudige opmerking , waarvan een
kind al het afdoende gevoelen kan, maakt dan ook alle
verdere redenering overtollig. -- HE 1 N S I us werd in
17 20 door IZAAK VAN HOORNBEEK opgevolgd, en
deze in 1727 door SIMON VAN SLINGELAND.

Van HOOR N B EE K wordt noch ten goede noch ten
kwade gefproken ; maar op den roem van S L I N G
LANDD heeft BILDE RD IJ IC nog al wat af te dingen.
Van hem zegt hij , bl. 78 : „ In December van dit
jaar 1.736 overleed de Raadpenfionaris s L ING E L A N D,
wien mede de tijdsomítandigheden dienden om een ze;, keren naam na te laten. Hij had verfland, zag zeer
„ wel in , dat de Nederlandfche Staat niet beflaan kon
„ zonder een hooger gezag ; maar hij had dit hooger
gezag liever aan zijn Raadpenfionaat verknocht gezien ,
dan aan een Stadhouder opgedragen. De werkjens ,
„ die hij over de ftaatsgefteltenis in ms. naliet , zijn
„ zeer geacht geweest, tot zij in 1782 (of daaromtrent)
„ gedrukt en algemeen wierden. Hij eindigde met zijn
„ Dienstmeid te trouwen." Wanneer men met deze zon
Ij's bekroonde Verhande--derlingfchtsSIEGNB
te
regt
beroemden
Staatsmail vergeling over dezen zoo
lijkt , zal men de gemakkelijkheid bewonderen , waarmede
B I L D E R D IJ K met Diplomaten weet om te fpringen. —
„ Op hem (vervolgt B 1 L D E RD IJ r) volgde VAN D ER
1l E 11\I , meer naar het Stadhouderfchap hellende dan
S
„ L I N G E L A N D , doch geen oyervlieger in verfland,"
(bl. 78). Hij overleed in 1746 , en werd opgevolgd
door JA C 0 B G IL L 1 s. — I-Iet volgende jaar zag de
verheffing van w 1 L L E nl TV, die , gelijk bekend is ,
den 25 April 1747 te Veere en kort daarop bijna al,
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omme , als Stadhouder uitgeroepen werd. — In her
daarop volgende jaar leide de Raadpenfionaris G 1 L L I s
zijnen post neder , en s TE I N werd zijn opvolger.
B IL D E 11 DIJK noemt dezen (bl. 150) „ een man van
„ verftand en bedaardheid ," doch voegt er onmiddellijk , ten aanzien van deszelfs opvolgers , en dus bij anticipatie op het geregte deel , 't welk hun nader te wach.
ten ftaat , het volgende bij: „ Op hem heb ik B L E I S„ WIJK , en op dezen den Zeeu afdien V A N D E S P I E„ G E L (prop dolor !) [helaas] zien volgen , die van
„ alle de on-Hollandfche Staatsministers van 1lolland
(altijd noodlottig voor ons) de alternoodlottigfle was."
De gebeurtenisfen gedurende de Regering van w I L L E M
IV worden door B I L D E R D IJ K al zeer beknopt voor
gelijk trouwens dit geheele Deel flechts uit 160-geald,
bladzijden tekst beftaat , hetgeen voor eene Gefcliicdenis
van het geheele zoo woelige tijdvak van 1702-1751
zeker geene evenredige ruimte oplevert. WV A GE N A A R
heeft er bijna vier Deelen over, en , men moge dit wat
al te uitgebreid vinden , niemand kan beweren , dat hij
zich niet beuzelingen heeft opgehouden. De Prins overleed den 22 October 1751. Omtrent zijnen dood zegt
B IL D E R D IJ K het volgende: „ Wij hebben gefpro „ ken van een ziekte die hem in 1748 trof, toen de
troubles tusfchen de Burgerijen en Regenten op 't he„ vigst waren. Uit deze ziekte , die een gevolg van
„ overfpanning was , bleef hem Bene zwakheid bij , waar„ bij zijn gewone kwaal van kortademigheid (gevolg van
„ een val van zijn paard, dien hij nog zeer jong zijnde
gedaan had, en waard or hem de thorax eenigermate
was misvormd geworden) toenam , en waartegen men
hem in 1751 het gebruik der wateren van Aken aan„ prees. Hij vond , na dit vier weken lang beproefd
te hebben, daar geen baat bij. Naauwlijks terugge„ keerd , raakt hij in 't bed , en ongelukkig was Prof.
WINTER (de oorfpronk der fpeciIque methode) zijn
vertrouwde Lijfarts, die hem overeenkomilig zijn
theorie
behandelde. Een tot dien tijd ongehoorde dofis
„
-
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van Laudanum doeg de heilzame natuurwerking ter
„ genezing geheel ter neder , en hij bleef er in ," (hl.
159.) T> I I. v E RD If K geeft dus te kennen , dat hij
eigenlijk onder Bene ongehoorde doffs latidanuna gebleven is. Zijne opmerking in het Iade Deel , bl. 28 ,
„ dat het wonderlijk is , dat w I L L E ar I, w i L L E M
II, JOAN WILLEM FRISO, eil zelfs \VILLEM
IV , juist in die praccife oogenbliiiken omkwamen ,
„ dat het behoud der Aristocratifche factie aan hun dood
hing ," zon den fchijn kunnen geven , alsof hij den
Lijfarts van iets meer clan bloote onvoorzigtigheid ver
hield. Doch het verflag van de lijkopening , waar -dacht
Uitgever op bl. 252 wordt-vandeflotmr
aangehaald, bewijst ook hier het tegendeel. — Einde
wordt dit Deel met eene vurige loffpraak op WI L--lijk
L E M IV befloten. Met dezelve verdient vergeleken te
worden de meer uitvoerige karakterfchets van dien Vorst
bij w A G E N A A R, wiens Vaderland/die Historie daar
eindigt. Ook WAGENAAP, dacht hoogst gunflig-med
over dezen Vorst. En zoo zijn B IL D E R D IJ K en w AG u N A A R. het dan ten minde bij liet affclicidncmen met
elkander eens !
Tot dusverre hebben wij een' vlugtigen blik geworpen
op de wijze, waarop B I L n E R D ij K zijne hoofdperfonen voorftelt. Maar wat moeten wij nu zeggen of zwijgen van zijne oordeelvellingen over de verschillende llaatspartijen , en van den historifchen ftijl , die daarbij ten
toon wordt getpreid ? Zullen wij voor onze Lezers

het del fel van den llristocratiléhen addrenpot (bl. 73)
opligten ? Of zullen wij hun de Regenten uit den Stad
tijd voorflellen als Varkens, (bl. 158)-houderlzn

die de overige I^awoonders vertrapten en ten koste van
hun zweet en bloed gemest werden ? Of willen wij liever zien , met welke klem van taal en niet welke ongehoorde dofis van welfprekendhcid hij de vreemde Kabinetten hunne trouweloosheid verwijt? Wij bepalen ons
tot dit laatfte , en kiezen daartoe de twee volgende
plaatfen :
Bh
BOEKBESCH. 1838. NO. 9.
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BI. 38. „ Ilet duurde nu niet lang , of ni A IR L B o„ R o UGH werd genoegzaam eensklaps van de Afgod
der domme Engelfche natie , de paal waar elke fchurf„ de hond zich aan wreef. I Iij moest teruggeroepen.
„ Een Fransch Generaal in zijn plaats gezonden ; en de
„ vrede met Frankrijk moest gefloten, en ho/land,
het hatelijk Holland, dat I Wieland van het juk der
S T U A R T s bevrijd , en 't een Koning gegeven had ,
moest trouwloos verlaten en opgeofferd. Met één
„ woord Engeland moest zich Engeland toonen , dat
„ is de vloek van God en dc menfchelijkheid, niet wien
het vloek is vereenigd te zijn , en den Zeedraak der
Apocalyps s, gelijk Frankrijk de Landdraak is , beide
„ even Godslasterlijk en doemwaardig in alle betrekkin„ gen en aanzichten !"
Bl. 83. „ 't Kwam nu ook voor den dag , dat de
fraaije Kardinaal DE F L E U It Y de handhaving der
pragmatique Sanctie niet aangenomen had dan om ze
te breken, en 't ab initio met Beijeren eens was ge„ weest. En thans teekende men in May 1741 een Ver„ bond tusfclien Frankrijk en Beijeren. En fchoon dit
„ Verbond bekend en in affchrift in elks handen was ,
lochende Frankrijk het niet die onbefchaamdheid die
„ de Duivel niet kennen zou , had een Franschman ze
hem niet geleerd."
„ Wat moet men nu van Koningen en Mogendheden,
„ van Kabinetten en Staatkunde zeggen, als men die
opeenilapeling van trou^vloosheden befchouwt ? Moet
men niet van alle Gouvernementen gruwen, en niet
„ zielszucht uitfchreeuwen : Isom Heere Jefus , kom
„ haastelijk en verdelg ze die uw naam en gezag zoo
„ Godslasterlijk misbruiken !"
„ Men ziet dus, dat het thands geene questie meer
„ was over recht , dat misfchien tusfchen n1 A R I A
„ THE RE S I A en den Beijerfchen Keurvorst twijfel„ achtig was ; maar dat het een openbaar Rooveren„ complot was van degenen die zich door Gods Genade
„ Koningen en Vorflen noemden , maar inderdaad door
-
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den hellevloek op hun zetels gezet bleken te zijn om
hun meester den Duivel (wien zij 't hart overgegeven
hadden) niet roove:; , plunderen en menfchenmoor„
y

, den te dícnC:1.

>>

vreemde lili
0o nu eens een vrec^n^
ng vroed : I'T oac'en de hollanders dit dan inderdaad voor Gefchiedenis ? wat zou
dan de voorifanders van dit werf, toch wel ant--den
woorden
Het overige van dit Deel bevat 1, het begin of inleiding van eigene Devensgefchieddenis van Mr. w IL L E at
B 1 L D E r. n Ij I. (naar zijn eigenhandig opílel onder zijne
nagelatene papieren gevonden) (bl. 161--198); 2. Ophelderingen en Bijvoegfeelen, voornamelijk van den geleerden Uitgever , (onder welke zeer belangrijke over Let
beleg en de verrasfing van Bergen op Zoom in 1748)
(bl. 243-249) , en 3. Nalezingen op de vorige Deelen.
j 1

Verkort Tafereel van het Heel nl, volgens de Befchr j+ring van
J. o. S o M M E R, Hoogleernar te Praag. Te chiller daze ,
bij Gebr. Diederichs. Ia gr. 8vo. XXXII, 394 BI. f'- 8O.
Iliun, wien het klasfieke werk van Prof. s o m: \i u R te uit
te kostbaar is , zal deze verkorting ongetwijfeld-gebridn
een aangenaam gefchenk zijn. Het is waar, veel belangrijks
moest worden weggelaten, zou men de zes Deelen tot één
inkorten; maar het hoofdzakelijke is toch behouden, en de
verkorting doorgaans met oordeel gedaan. Jammer is het
echter, dat nu en dan misflellingen van het grootere werk
Lier zijn overgenomen; b. v. bladz. 358, waar de zonsaf_
hand van Juno, even als D. I, bladz. 297, on 2_á mijten ,
lees : millioenen mij/en , opgegeven wordt.
Zeer oordeelkundig heeft de bewerker de orde van het
groote werk niet op den voet gevolgd. I lij heeft het geheel
in zes Hoofditukken verdeeld, te weten: I. van de oo:fpronkelijke en inwendige gefleldheid der aarde, zijnde alzoo een
gedeelte van het tweede, benevens liet vzjTde Deel van het
Tafereel; 2. van de gedaante der aarde, hare grootte en vaste
oppervlakte (gedeelte van D. I en II); 3. van de vloeibare
oppervlakte der aarde (D. III); 4, van de bewerktuigde lig -
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chamen op den aardbol (D. VI) ; 5. van den dampkring (D.
IV) ; 6. van het wwereldfielfel (D. I grootendeeis). Deze ver.
andering, ook in de onderdeelen, keuren wij volkomen goed;
terwijl een uitvoerige iY.',Zol!d de nit{Iel:en.le orde, hier gevolgd nog beter doet uitkomen. Wij Pieten op weinige mis
zijn, dat bladz. 306 aan Satter --fleing.Dvoram
mis vier, in plaats van zeven manen worden toegefchreven
(op bladz. 362 Raat liet goed); dat bladz. 359 bij J!rpiter de
naasfa wordt opgegeven , flaande tot die der aarde ^ 309:
1, hetgeen niet kwaad is, maar dan ook bij de andere plane.
ten had moeten gefchieden, terwijl ook bij genoemde dwaal.
fier de grootte , even als bij de anderen , had moeten versneld
zijn; dat b1.377 gefproken wordt van de ware gedaante eener
komeet, lees komeetbaan (*).
Overigens , het boek is allerkeurigst uitgevoerd, De kosten zouden denkelijk niet veel hooger geloopen zijn, indien
de Uitgever befloten had, enkele zoo goed als onmisbare pla.
ten , (b. v. D. I. pl. 1, D. II. pl. 1, D. IV. pl. 2, 3, D.V.
Pl. 1, 6, 7) uit het groote, bij dit werk te voegen. De bij.
gevoegde verwijzingen naar het laatile hinderen dien, die het
niet bezit; voor de anderen zijn zij overtollig; en op fom.
enige punten, men neme de verklaring van eb en vloed, hadden wij eenige meerdere uitbreiding verlangd. De keus was
echter moeijelijk, en is, als gezegd, doorgaans gelukkig
gedaan.

(*) Over het uiterlijk voorkomen en de daaruit af te leiden natuurlijke gefteldheid van de komeet van H A L L E V —
om dit bij deze gelegenheid te zeggen — vindt men een geleerd en nauwkeurig — misfchien velen al te minutieus -vertoog van den beroemden Scerrekundige is E s s EL in de Corn-

naisfance des Temps van 1$40, bl. 79. (add.) Ree.

Werken der Hollandfche Plaatfchappzj van fraaije Kunflen en
lf7eterfchappen. Xde Deel.
(Vervolg en flot van bI. 338.)
Zoo zijn wij dan genaderd tot het laatfle fink in dit Deel,
het boven onzen lof verheven Dichttluk van Mr. A. B oG A E a. s, den Togt van H n it nt S r E R K naar Gibraltar, Ree.
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betuigt, dat hij in langen tijd geen dichthuk gelezen heeft,
dat met hetzelve kan worden vergeleken. In plan en aanleg,
in voorhelling van ddtails, in vers'>o',w en keus van woorden, in bef r vi::g van :,a:n r e %i liand'elin , in zoetvloei
kracht verdient tiet hoogen lof, en verzekert den-jendhi
Dichter van j o c i: a E T eece eeríle plaats onder onze Dichters. Men i'a den Rec. toe bet fink te doorloopen en door
eenige proeven zijn aller un iigst oordeel te raven. Wordt
daardoor deze aankondiging langer dan gewoonlijk, het werk
is zeker niet i n aller handen, en de, ook door deze aankon
gelijk wij vertrouwen , opgewekte, begeerte van het-dign,
algemeen doe de I;ollandfche Maatfchappij fpoedig hefluiten,
om eerre afzonderlijke uitgave van dit gedicht te geven, gelijk dit ook met de Overwinleuing op Nova-Zernbla van T o t.LENS is gefchied.
Na eerre korte, maar fraaije befchrijving van Benen avond
aan de Portugefche kust, waar zich de Holland/cite-ftond
vloot vertoont, en waar
Het is, alsof aan Gietraas voet
Een eiland optieeg uit den vloed,
Dat tenten draagt en flrijdbanicren, (*)
keert de Dichter op zijne fchreden terug, om oorzaak, doel,
uitrusting en togt van de vloot te verhalen. De aanvang
daarvan behelst in korte en krachtige trekken den toeftand
van Neêrlands zaak :
Reeds veertig jaar had Neérlands moed
Den flouten vrijheidskamp gevochten.
Vergeefs had Spanje list en lagen,
Verraad beproefd en vorfienmoord ;
Was iv: L L E tu's lijk naar 't graf gedragen,
Zijn geest leefde in held nI AU RIT s voort.
Maar derde
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bleef nog dreigen, en, was hij verwonnen ,

Dan, uitgeput, ter neêrgeflagen,
Dan repte hij van vreêverdragen,
(*) Deze plaats herinnert S x A It E s FE A R a's King Henry V, Act. III, chorus reg. 13 fqq.

Maar 't bleef bij 't vingtig ftemgeiuid
Want — de eisch van Neerla ads dappre zwaarden –
De woorden , die hen vrij verklaarden,
Zij wilden hem de keel niet uit.
Het besluit wordt genomen, om den S arjaard in zijne eigene havens te bef,oken en tot vrijverklaring te dwingen , en
op den wapenkreet des vaderlands
Kwam, met het vuur des moeds in de oogen,
Een breede fchaar, in zeemanskleed,
Uit (tad en dorpen aangevlogen.
.
. . . . een forfche floet,
Schier alien, bij 't gebrul der baren,
Op 't hobblend fcheepsdek opgevoed,
En fpelen ziende in zeegevaren.
Hun taal was ruw, hun nitzigt zwart;
Maar trouw woonde in het I:eldenhart
En godsvrucht in het vrij geweten.
Van al de fcheepsvoogden is er een, tot de eer bevoegd van
't hoogst gezag, HEEM SKE RK,
wiens grootfche daden
Euroop ih haar historiebladen
Met goud alreê geboekilaafd had.
Met fikfche trekken, waarbij slechts het onhollandfche woord
grain (als fubffantivrim) had behooren te worden vermeden,
teekent de Dichter de togten van Ft EE MS K ER K naar de
Noordpool en naar het Oosten. Wilt gij den man kennen,
hoort Hechts:
Wien heeft de ervaring -- wien de kaart
Meer raadfels van de zee verklaard?
Vat vuist droeg ooit geduchter degen?
En toch (die lof zij niet verzwegen)
Al dekt geen harnas ('touter hart,
Dat hart lijdt meê , als menfchen lijden;
Zijn oog, dat niet verblikt in 't firijden,
Heeft tranen toch voor 's naasten fmart
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En boog voor 's vijands oorlogstuigen
Geen fchrikgevoel zijn kruin ooit neér,
Ootmoedig buigt hij voor den Heer,
En roemt er in, voor Dien te buigen.
Een uitnemend en treffend gebruik heeft de Dichter gemaakt
van de Benige bekende bijzonderheid uit s-J EE M S K E R K'S hui
leven, en hem voorgel?eld als treurende over het ver -felijk
vrouw en kind; en offchoon Rec. de te dikwijls ge.-liesvan
bruikte beeldfpraak van de fchichten des doods hier liever
door eenvoudiger regels had vervangen gezien, de fchildering
van zijne droefheid doet het vorige geheel vergeten:
De rouw viel loodzwaar op zijn harte.
Hij voelde niet , of voelde fmarte.
Was 't niet een droom, dat zoet voorheen?
Zoo dacht hij vea1t, maar 't graf zei: Neen!
Hij Haarde er op in fomber treuren;
Zijn grijze moeder, droef als hij,
Zocht woorden, om hen op te beuren,
En kon flechts : eenen aan zijn zij'.
De roep des vaderlands wekt hem uit zijne droefheid op:
Hier, riep hij, heêrlrend, is uw zoon ;
Gij zult hem dood of levend danken !
Wij mogen, om niet al te uitvoerig te worden, de vloot
niet volgen in haren togt van Texel naar Portugal, hoezeer
ook des Dichters befclu•ijving uitlokt, om proeven te geven.
Als men het doel van den togt is genaderd, ontvangt de vloot
zijnen fpie berig, dat de Spaan/die fchepen niet-vogdr
te Lisfabbon; maar in Gibraltar zijn. De epifode van dezen
fpion, een Jood, wien de Spaanfcre priesterdwingelandij genoodzaakt heeft zijn geloof te verloochenen, en aan wien
men zijne dochter heeft ontroofd, om haar in een klooster te
fteken , geeft afwisfeling aan het verhaal , en zijne mededeeling doet den bevelhebber befuiten , om oogenblikkelijk ver
te filevenen. De vurige, maar teleurgeftelde íirijdlust der-der
fchepelingen is in de volgende regels treffelijk geteekend:
,

Er werd een dof rumoer gehoord,
Alsof een bijenzwerm , verftoord,
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Uit de omgeworpen korven fnorde;
't Was 't morren der bedrogen hop,
Die 't fchot weêr aftrok van de loop
En 't ílagree ílrijdrapier ontgordde.
Met deze voortzetting van den togt eindigt de eerfle Zang.
De tweede Zang opent met een der fchoonPce pas/ages uit
het geheele dichtfcuk , Gene befc':hrijving van Spatje, waarin
de fchildering der natuur met het leven der menfchen en historifche herinnering zoo eenvoudig en ongekunf'eld is ver.
mengd, dat het geheel als een meesteritult mag genoemd
worden. Het is te lang, om hier te worden uitgefchreven ;
maar enkele regels mogen toch eene plaats hier vinden , of.
fc'aoon Rec. verlegen is, wat hij zal kiezen :
Hoe lieflijk menglen, in uw bosfchen,
Granaat, olijfboom en limoen
De kleurfchakering van hun groen,
Den wafem van hun bloementrosfen!
Waar bloost de druif met hooger gloed,
Dan in 't gebladert van den wingerd,
Wiens wortel door uw klipgrond wroet,
Wiens rank zich om uwe olmen flingert?
Ontifeekt het zwerk in zomervuur,
Uw boomgaard weeft u loofgordijnen;
Gij fluimert, tot in 't golfazuur
De fterren van den avond fchijnen.
Dan komt het koeltjen aangezweefd,
En waait uw' boezem met zijn wieken,
Die nog naar 't frisfche zeevocht rieken,

Waarin hij ze eerst gedompeld heeft.
Geen wonder, dat de Moor daar een nieuw vaderland vond,
en, toen hij weder verdreven werd,
Met oogen, die van weedom fchreiden ,
Terugzag naar het zoet weleer,
En hen , die in de flagting bleven ,
Gelukkig fprak, dewijl uw fchoot
(Het laatst, dat gij den Moor kondt geven!)
Hun kil gebeente een rustplaats bood.

Treffend volgt op deze fchildering de befchrijving van den
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rampzaligen roe': nidi, t1'aertoe hij geloof en pï :erheerfcha1)
pij her ongelukkige Spanje hebben gelragt. Enkele regeis
tot proeve:
Het lommer van uwe eikenf'.ammen
Verkwikk' des pelgrims matte leén,
Toch groeit hert niet zoo digt ineen,
Of 't licht der Irquif tie - vlammen
Blinkt aaklig door de twijgen heen.
Een zacht akkoord ontzweeft uw woud,
Als de avondkoel.je,ns 't loover fchudden,
En zoet is 't belgeklink der kudden,
Wen 't bergpad gloeit van 't avondgoud ;
Maar vrolijk klapp' de wind zijn veder,
Muziek Eiroom' van de hoogten neder,
Waar 't geitje hupt door 't malfche kruid,
Helaas ! de fuik, de klagt, de kreten
Der onfchuld, in de vlam gefmeten,...
Zij krijfchen boven alles uit.
Ree. moet zich bedwingen en bekorten; hij volgde anders
den Dichter op Neérlands vloot bij de toebereidfelen tot den
ítrijd , bij het uitvaardigen van H EE m s K ER B'S bevelen en
zijne krachtige toefpraak , eindigende met de herinnering van
CLAA S SEN S en zijne heldendaad :

Daár is hij, de eer van Neèrlands braven,
Voor 't oog van Spanjes woeste (laven,
Die fidderden bij 't noodgegons ,
Met vuurge lauwers om de haren
In pulverwolken opgevaren..
Zijn heldenfchim blooz' niet om ons!
Ree. heeft slechts plaats, om met een enkel woord te zeg
dat de Dichter en in de befchrijving van Gibraltar , en-gen,
in die van de Spaanfche vloot, en in die van den hevigen
firijd zelven eenen rijkdom en eene verfcheidenheid van talent
heeft geopenbaard, die den lezer met klimmende belang tel.
ling vervullen , en die het bijna onmogelijk maken , om enkele regels als bij uitfluiting tot proeve te kiezen. Maar gelukkig is vooral , na de fchildering van al de pracht der
Spaanfche vloot en fchepelingen , en na de door religiehaat
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bezielde taal van den dapperen A L V A R E Z, de befchrijving
van het oogenblik vóór den firijd op de Holland/cite vloot.
Zij zwijgen; raauwlijks halen ze am.
Die handen, die bij 't zwaardverheffen
Vernieling fpreiden, waar ze treffen
vouwen zich deemoedig naam,
Naast 's roeijers zeemuts ligt de veder
Van 's hopmans koopren ítormhelmet :
De kruin ontbloot , knielt ieder neder,
En heel de vloot is één gebed.
In de befchrijving van den firijd zelven munten vooral de
aanval op het Spaan/die admiraalfchip en de dood van ALVAR E Z uit, benevens het verbranden en fpringen van het
tweede fchip der vijandelijke vloot. Het eenige, wat hier
den Ree. eenigzins onvoldaan liet, was de weinige partij,
die er, in den firijd , van II EE MS K E R ic is getrokken. Mis
heeft de Dichter het belang niet al te veel op hem-fchien
willen vestigen en van de zegepraal zelve aftrekken; maar
H EE M S K E R K is toch de held , en wij zouden zoo gaarne
ook hem hebben zien flrijden en vallen. Eenigzins wordt
onze teleurilelling vergoed door den weemoedigen toon, dien
de vermelding van zijnen dood ademt.
Treed binnen in die fcheepskajuit;
Dáár rust de zegevierder uit ;
Ziedaar zijn fpond; voor fprei en laken
s 't Sprrsnjes vlag, die haar omfpant.
Hij rust; — maar om niet meer te ontwaken!
Ilij fiieuvelde voor 't vaderland.
of door de befchrijving van zijn lijk , zoo als de hand des
doods het heeft gelaten; b. v.:
Alleen den rimpel, 't 11111e tcekcn
Van heimlijk wee, in 't hart bewaard,
Dien rimpel heeft ze glad gci? reken ;
Her merk der fmarten is geweken,
En om den mond des krijgsmans fpeelt
De kalme glimlach van 't genoegen
't Is of hij:fiuimert, na het zwoegen,
En hem een droom van glorie uireelt.
;
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Dc vermelding van het heilrijke gevolg der overwinning be fluit dit fchoone dichtftuk.
Recenfent is meer referent dan beoordeelaar geweest; maar
het f}uk was reeds door bevoegde regters het goud waardig
gekeurd. IIet is meer waardig ; het verdient in aller handen te
zijn. Het Zeere onze jeugdige Dichters, die zich zelve op 'Zulk
eene verbazende hoogte plaatfen , wat ware poëzij is , wat
onze taal in de handen des meesters worden kan, hoe zoet
kracht, zuiverheid en waarachtige dichter--vloeijndh
lijkheid zich kunnen vereenigen , en hoe natuurlijkheid gezochtheid en gemanierdheid verre overtreft !

De Frranfche Krijgsge:'anbenen in Rusland; Gedenkfchriften en
herinneringen van den Markies D E s It R A N G, verzameld
en nitgege„en door 1W. n E P u Y B E e Q u E, Ottd-Conanaisfaris Iran Oorlog bij let groote Leger, iluilitair Onder-Intendant. Uit bet Fransclz vertaald. II Deden. Te Inn lerdam,
bij J. C. van Kesteren. 1837. In gr-. 8vo. 562 BI. f 5.50.
Letterlijk onmogelijk is wel niets , wat in deze twee Deel
wordt verhaald ; maar het voor zuivere waarheid aan te-tjes
nemen — zoo ver kunnen wij het , in vertrouwen op de geloofwaardigheid van den Markies, niet brengen. Het Handelsblad prees het oorfpronkelijke, als „ een hoogst gewigtig
„ werk, dat vele lezers zal vinden; het is rijk in krachtig
„ gefchilderde tafereelen, in belangrijke anecdoten, in onbe„ kende bijzonderheden , in waarnemingen betreffende de ze
gewoonten , in portretten van groote perfonaadjen;-„den
hetzelve geeft eene getrouwe voorflelling van een rampzalig tijdsgewricht en van het leven der Fran/eke krijgsgevangenen in Rusland; met één woord, het bezit al de waar„ borgen tot een' volkomen' en algemeenen bijval.” Zoo hoog
(laan wij nu juist het werkje niet aan. A!s eerre onderhou
lectuur, zoo wat half en half als Roman en Gefchie--den
elenis te befchouwen , zouden wij het , niet echt Fr•anfchen
wind aangekondigd , gefci :rift laten gelden , indien ons niet
op ontelbare plaatsen gehinderd hadden de onbcfchaamdlle
partijdig .eden tegen de Rusten. Volgens den Markies , is het
van geestdrift blakende leger dour de onvoorzigdgheid van
„ deszelfs bevelhebber in de noordelijke ijszeeën () ver,
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zwoen ," dan op eene o^menfcbelijke wijze door de barbaarfhe Res[c;; heId. Deze hebben alle menfche'ijk'neid

uitgei calld ; m ir e r s;fce Relic , e::dh^ld , die z ca Cck
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wie zij eeni € zins ia aanraking kwamen , tot :nenfchen gevormd, eng. c z.
Een der weinige IJolIrnders, die, door den ijzeren wil van
r: A P OLE 0 r naar Rusland medegefleept , hun vaderland hebben wedergezien, door Rec naar de waarde dezer Gedenk
fchriften gevraagd, had er „ veel overdrevens" in gevonden.
De man is altijd zeer zacht in zijn oordeel, en wij , die de
zaak alleen uit Couranten en boelen kennen, willen niet
firenger zijn.
,

Nieuwe herinneringen uit het gebied der Gefchiedenis, betrekkelijk de Nederlanden. Door A.). VAN DER A A. Te Amerdanz , bij J. C. van Kesteren. 1837. In gr. 8vo. 372 BI.
f3-60.
In dit Tijdfchrift (1836, No. 1) werd de bundel aangekondigd, waarop de onderhavige ten vervolge flrekt. Den daar,
door eenen anderen beoordeelaar, gegeven' raad, om meerdere orde in het oog te houden, hetzij historifche, hetzij
zedekundige , (om het zoo te noemen) heeft de Schrijver
met opzet niet opgevolgd. Rec wil geene partij kiezen tusfchen „ liet groot aantal lezers en een paar Leesgezelfchap„ pen ," die hem dit af- en de „ twee of drie" die het hem
aanraadden. Een „ beroemd geleerde" raadde hein tot eene
andere orde; maar toen was het te laat. Misfchien vindt
zich de Schrijver wel opgewekt, om nog eenen volgenden
bundel naar dat plan het licht te doen zien. Gaarne moedigen wij hein daartoe aan ; terwijl wij aan dit boek — een
gefchikt werk voor allerlei Leesgezelfchappen — een ruim
vertier welmeenend toewenfchen.
,

De .Tenever erger dan de Cholera. Een Volksboek, in voorbeelden en c ijfers, voor arre en rijk, oud en jong, door
o. G. H E L D R r N G. Te Arnhem, bij l. A. Nijhoff. 1836.,
In 8vo. 56 Bi. f: - 50.
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lechts zelden kwam ons cenig uitkomend gefchrift In handen , waarvan doel en ftrekking zoo blijkbaar op de bevordering van het algemeen nutte en goede onder onze Landgenooten gerigt is, als dit allerbelangrijkst hokje; en wanneer
wij ons bevlijtigen, om van hetzelve al aanfionds verflag te
geven, zoo gefclliedt zulks eeniglijk, om, door deze befpoedigde aankondiging, de belangilelling onzer Laudgenooten,
van alle rangen en handen, fekfe en jaren, des te eerder
op dezen arbeid van den Eerwaarden en onder ons met lof
bekenden Schrijver te bepalen.
De gekozen titel moge eenigzins zonderling luiden; dan,
na de voltooide lektuur van het boekje, zal elk onbevooroordeelde dien titel als zeer wel gekozen befchouwen, en
liet den Schrijver toefiemmen, dat de Jenever, door de rampzalige gevolgen , die deze drank noodzakelijk veroorzaken
moet, veel meer te vreezen zij dan d e Cholera , wier ontzet
ons , vóór weinige jaren, met bangen-tendvrfchijg
vervulde.
fchrik
De Schrijver noemt dit flukje een Volksboek; en, waarlijk!
het ware te wenfchen — om den wille des Vaderlands en
der Menschheid te wenfchen — dat de verfpreiding van hetzelve, bij duizenden en tienduizenden afdrukken, onder alle
Randen en klasfen der maatfchappij , kon worden bevorderd.
Immers hebben die allen bij de zaak, hier behandeld, het
grootfte belang; en onberekenbaar zijn de gevolgen, die de
verdere voortgang der kwaal kan naar zich Hepen.
Het is zoo: op voorgang van .4nres ikanen en Engelfchen ,
was men, federt eenigen tijd , ook hier te lande ,op het vestigen van dusgenoemde 177ntibheidsvereenigingen bedacht, en zij,
die hiertoe de hand leenden, hebben alle regt van aanfpraak
op de erkentenis hunner medeburgers ; dan de bemoeijingen
te dezen aanzien werden, tot heden, geenszins algemeen gevolgd ; terwijl de zaak zelve, van wege haren moeijelijken
aard, in de werkelijke toepasfing velerlei bedenkelijke zijden
bleef vertoonen, en welligt hierom nog weinig va n zich hooren liet. Men hoede zich evenwel voor het verkeerde denk
als waren de bedoelingen van de voorflanders der ma--beld,
tigheidsbenootfchappen onder de droombeelden te rangfchikken! ZVant, behalve dat elke nieuwe, in zichzelve nuttige,
onderneming doorgaans met bezwaren te worllelen heeft; zoo
zou men, omtrent de bemoeijingen, waarvan wij fpreken, de
vraag kunnen opperen : „ of de kwaal , waarop men bet he
-
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„ doelde geneesmiddel zon wenfchen toe te pasfen, niet reeds
„ zoodanig is toegenomen, dat het gekozen middel, ongelukkigerwijze , onvermogend is , om de gehoopte herftelling
te bevorderen ?"
Dan , thans niet willende onderzoeken , wat daarvan zij
niemand zal het bestaan en den verbazenden voortgang der
kwaal kunnen ontkennen ; en , indien iemand desaangaande
eenigen twijfel voeden mogt, het gefchrift des Heeren II E LD R I N G zal denzelven geheel doen verdwijnen , en den af
doen kennen, aan wiens rand zoo vele duizenden onzer-grond
Landgenooten gedachteloos rondwandelen, zonder op het
fchrikkelijk lot, dat hen bedreigt, één oogenblik na te denken. Mogten deze gedechteloozen uit hunnen ongelukkigen
toeaand gered worden, en de dein, die, in dit gefcrrift, tot
hen fpreekt , niet die eens roependen in de woestijne zijn !
Door de lektuur van een berigt in het Frankfiirter Converfationsblatt, 1837, betrekkelijk het, in het Oosten in gebruik
zijnde, bedwelmende vocht, H ac ich geheeten, werd de
bijzondere aandacht des geachten Schrijvers inzonderheid bepaald bij liet misbruik der verderfelijke, ligchaam en ziel
verpestende dranken. De Schwdbifchen Merkur gaf hem onrustwekkende berigten wegens Deutschland. Van daar floeg
hij het oog op Frankrijk en den treurigen toefland aldaar;
terwijl de Christelijke Polksbode uit Bern hein den voortgang
des kwaads in Zzvitferland deed kennen. De inzage van een
klein vertoog, over den nadeeligen invloed der flerke dranken, wekte des Schrijvers belangflelling, later verflerkt door
het bekende en beroemde werkje van Z s cu 0 I H E, die
Brant;veinpest, waarvan een en ander uittrekfel, in het belang der zaak, den Lezer wordt medegedeeld.
op bi. 28 vangt de Heer II EL D RI N G aan , om meer bepaaldelijk over her gebruik en misbruik der fterke dranken
in ons Vaderland te gewagen. Geenszins geneigd, om op
onzekere gronden en wankele redeneringen af te gaan, firekten de pogingen des achtingwaardigen Schrijvers zich uit ,
om eenen zekeren en onbedriegel aken maatfiaf te vinden ,
waarnaar men de diepte van den afgrond zou kunnen pei.
len, waarin het thans levende geflacht al dieper en dieper
wegzinkt. Deze maatftaf, aanvankelijk bepaald tot oenige
Gemeenten in de Provincie Gelderland, werd allengs meer
volledig, en ilrekte zich, ten Plotte, tot 118 Steden en Dor
genoemde Provincie gelegen, uit. Bij denzelven vindt-pen,i
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men, in tabellarifehe opgaven, over de jaren 1828, 1830,
1832, 1834 en 1836, cie vermelding: 1°. der betaalde Gemeente- opcenten, op de belasting van de fterke dranken „eli even wordende; en 2°, opgave der bevolking van de onder..
fc!ieidene Gemeenten, oni tot onderlinge en wederkeerige

vergelijking te verftrekken. Omtrent deze Tabellen merkt
de Schrijver, bI. 36, te regt aan: „ Genoeg: de cijfers
„ zelve mogen fpreken, daar toch hunne welfprekendheid in
„ deze grooter moet zijn, dan de l.rac/htigfre taal."
Wij zien uit deze opgaven , waaromtrent wij, wegens de
beperkte ruimte van deze aankondiging, in Keene détails
kunnen treden : 1°. Dat het gebruik van flerke dranken in
de meergenoemde Provincie heeds is toegenomen; en 2°. dat
er, in den fare 1836, in Cel.?eriznd alleen , voor ongeveer
TwEE MILLIOENEN Nederlandfche guldens aan flerken drank
is verbruikt !
Tegen deze berekening kan niets worden overgeteld , om
dezelve te verzwakken; maar veeleer wordt dezelve vert erkt
door de opmerking , dat er van den gefoken Jenever geene
opcenten kunnen geheven worden, en dat alzoo de geleverde
Tabellen wel het minimum , maar in geen geval het tnaxin,un
vase den verbruikten terken drank kunnen aanwijzen.
Dan, dit minimum is reeds allerontzettendst I Immers volgt,
uit de geleverde opgaven, vergelijkenderwijze, dat er in
1836, in ons Vaderland, voor eene geldswaarde van VIJFTIEN
MILL10ENEN Nederlandfche guldens aan Jenever is verbruikt! ! !
Men zou dit voor onmogelijk houden, indien de geleverde
cijfers niet eiken redelijken twijfel deden vervallen. Te regc
zegt daarom de Heer a E L D RI N G, na het verkrijgen dezer
rampzalige reftiltaten: „ Toen was ik in (iaat, om, langs
„ den weg van cijfers , niet alleen mijnelven te overtuigen ,
maar ook anderen te vergewisfen , hoe hoog de nood ge„ klommen was; een nood, te grooter , omdat zij zoo ont„ zaggeïijk Rijgt. Toen zag ik, wat wij te wachten hebben
„ bij zulk een' razenden voortgang --- hoe Eieden, dorpen,
„ huizen dagelijks verpest worden door de treurigfte uitvin„ ding der menschheid , en wij alien misfchien binnen wei
jaren onze natie zullen zien wegzinken tot op den-„nige
„ trap van loszinnigheid en armoede , waarop thans de Ieren
„ en andere diepgezonken volken fiaan."
Vervolgens berekent de Schrijver de fommen, die in 1828
,en in 1836 door perfonen en gezinnen in de .Tenever.Con-
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f7miptie zijn betaald, en waaruit het toenemen der kwaal,
door vergelijking, onwederlegbaar wordt aangewezen. Dit
gedeelte is vooral van belang voor Irmbefluren en Diakoniën,
aangezien daarbij wordt aangewezen , dat deze, door derzel
winterinder(teuningen, de Jenever-kosten betalen, die de-ver
dusgenoemde arme man, bij 5, 10 en 15 centen of meerder,
aan zijn gezin ontrooft. — Verder wordt over de Jiuikerij
en het naarktreizen gefproken ; dan wij kunnen den Schrijver
hier niet volgen.
Krachtig en met warmte betoogt de Heer H E L DR I N G ten
Hotte, dat de Jenever erger dan de Cholera is ; en hij vergezelt daartoe zijne Lezers naar de krankzinnigenituizen , de hos
de gevangenis/en, de burgerwoningen, en eindelijk-pita/en,
naar het kerkhof. Ontzettend aan fchrikwekkende refultaten
is deze wandeling, die wij gaarne in derzelver bijzonderheden zouden mededeelen; dan men koope het nuttig en belangvol boeksken , waarbij , als toegift , gevoegd is cone
naauwkeurige berekening der fommen, die er verkwist worden door hen , die flechts 2 ítuiver,, 1, 2 en 3 Ruivers's daags
aan eenen drank be(leden , die tot niets nut is , maar veeleer
als allernadeeligst voor lijf en ziel moet befchouwd worden;
en waaruit overtuigend blijkt , dat hij , die eiken dag voor 3
fluivers aan Jenever uitgeeft , na verloop van 30 jaren, aan
kapitaal en intrest, een nadeelig faldo van ruim f 2800 zal
verkrijgen. Zulk eene tabel behoorde in elke vergaderzaal
van Armbefluren en Diakoniën voorhanden te wezen , en niemand een' halven cent van Diakoniën trekkers, die een vriend
was van Herken drank. Te refit roept de Schrijver daarom
uit: „ 0 onbegrijpelijke dwaasheid! Dat geld, hetwelk
„ met zoo veel roetende tocfpr aken aan de milddadige harten
ontnomen wordt, hetwelk ten dage des ooglles gezegd
„ wordt in dc toekenpst met barmhartigheid beloond te zullen worden , wordt mier beneden gebezigd , om huisgezin
verkwisting — wat meer is , tot Jenever-zuipen —-„neto
(*)
te
voeren."
„
(*) Indien flechts een derde gedeelte der VIJFTIEN MILLIguldens , die thans telken jare aan den verderfelijken
Jenever, meestal door de fchamele volksklasfe, worden ver
gezinnen bclteed werd, hoe velen zouden-kwist,onuder
dan gelukkiger zijn! Hij, die op één' dag voor 15 centen
aan Jenever uitgeeft , is nog verre van een dronkaard te wezen ;
OENEN
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Wij moeten eindigen ; en doen dit niet den welgemeenden
wensch , in het belang der Menschheid en des Vaderlands ,
dat allen, die, door hunnen (land, rang of betrekking ,
invloed op anderen, vooral ook op de lagere (landen der
maatfchappij , kunnen in het werk Rellen , door woord en
daad, raadgeving en voorbeeld, liet hunne mogen toebrengen, om, voor 't minst, den vorderen voortgang der fehrikkelijke Jeneverpest, door bedachtzaam overlegde en met bezadigden ernst uitgevoerde middelen, te fluiten! Veel kunnen
de voornamen en aanzienlijken in den Lande hiertoe bijdragen, door zich openlijk als v ijanden van den Jenever te doen
kennen, door denzelven nimmer te gebruiken, of aan hunne
minderen en onderhoorigen toe te (laan. Reeds hiermede zou
men Bene aanzienlijke fchrede voorwaarts gedaan hebben. Dat,
overigens , de bemoeijingen der Maatfchappij : Tot Nut van
't Algemeen , der Geestelijken van alle Gezindten , en vooral
der Arsnbefluren , hier met vrucht zouden kunnen worden
aangewend , zal wel geen betoog behoeven.
en toch zal hij wel nimmer hebben nagerekend, dat deze
fchijnbaar geringe uitgave hem , na het verloop van een jaar ,
f 54 - 75 armer gemaakt heeft; Bene lom , waarvoor hij en
zijn gezin zich met gezond en voedzaam bier hadden kunnen
verkwikken. Werd dit meer algemeen ingezien en behartigd,
dan beflond er hope, dat onze vaderlandfche Bierbrou:veren,
federt jaren in een' flaat van toenemend verval verkeerende,
zich tot vorigen bloei zouden kunnen opheffen.

VERTAALDE ROMANS.

Dezelfde redenen , die ons vroeger 4 ) noopten, eenige vertaalde Romans in ééne Recenfie zamen te vatten, doen het
ook nu Hopende, dat alle de belanghebbenden onze gedwongene kortheid zullen billijken , treden wij terflond ter
zake. Honneur aux Dames. Wij beginnen dus met:
(

De Graaf van Foix, of de aangenomen Zoon. Een gefchiedkundige Ronan uit dc veertiende Eeuw , door Mrs. A. E.
is R A Y, Schrijffles van den Protestant, Ines de Castro enz.
(*) Boekbefch. 1537 , bl, 663.
DCEKI ESCtI. 1838. NO, 0,
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Uit het Engelsch. III Deelen. Te Arn/lerdam , bij J. F.
Schleijer. 1837. In gr. 8vo. Te zamen 669 BI. f7 - 20.
Blijkens het zeer lezenswaardige Voorberigt, is deze da
eerde Roman der begaafde Schrijftler. Hij flaat dan ook
beneden den later gefchreven' , maar vroeger, meenen wij,
vertaalden, I N ES n E CA s T R o, dat meesterfluk in dit vak.
Men treft hier echter dezelfde onderhoudende voordragt, de.
zelfde juistheid van fchildering , maar ook dezelfde uitvoerigheid van befchrijvingen aan. Om de Schrijftler met onverdeelde toejuiching te lezen, beginne men met den Graaf
en eindige met INE s. Omgekeerd, valt het onderhavige af,
fchoon, als gezegd, op zichzelf een fraai boek.
Eene andere Schrijfiler, maar ouder en nog algemeener
bekend, dan even genoemde Engeljche , treffen wij aan in:

De Herovering vara 0/en, gefchiedkundige Roman, door c AR 0 L I N A P I C H L E R. Naar het Hoos duitsch. II Deelen.
Te Deventer, b ij A. ter Gunne. 1837. In gr. 8vo. Te zamen 490 Bl. f 5 - 20.
fchatten dit fiksch gefchreven werk niet minder, dan
het bekende, en ook in dit Tijdfchrift door eene andere
hand (*) naar verdientle geprezene Beleg van Weenen door
dezelfde Schrijfler. De flijl is in de vertaling uitmuntend ,
en in dit opzigt een waar model.
Aan belegering en overgave, maar van eene oneindig belangrijker flad, dan 0/en, knoopt zich vast de volgende
Roman:

De Verovering van Jeruzalem. Een gefchiedkundig Verhaal;
naar het Hoogduitsch van W. R. II E L LE R. Te Groningen,
bij R. J. Schierbeek, Jun. In gr. 8vo. 340 Bi. /3 -:
Indien de keuze van een belangrijk tijdvak een vereischte is
var: den I-Iistorifchen Roman, dan mag deze wel in de eerfte
plaats genoemd worden. De val van .Jeruzalem voor de wapenen van T IT Us, zoo meesterlijk door j o S E PH U s befchreven , is eene dier partijen in de Gefchiedenis , waarop
zich de aandacht niet ten onregte vestigt. Voor den Chris(*) 1837 , bl. 40.
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ten, die het ijfelijk lot van flad en tempel In zijne heiliga
oorkonden zoo aandoenlijk voorfpeld vindt, en die er de geduchte katafirophe der gefchiedenis van het merkwaardigfte
aller volken in opmerkt, be('aat bijkans geen meer Iichtend
punt in de gefchiedenis des Inenschdoms. De Schrijver had
dus met zijn onderwerp reeds veel voor. De bewerking heeft
ons over het algemeen niet te leur gefield. Het zware beleg
der Romeinen; de ellende in de had, verhoogd door het woeden der razende Zeloten; de worteling der partijen in de vee.
ge vest; de fiorm , die haar deed bezwijken; de wanhoop
der inwoners ; de brand van den heerlijken tempel : dit alles
vindt hier gepastelijk zijne plaats. Wij bevelen dit zeer fraai
gefchreven werkje, dat eene allergunftigfte uitzondering maakt
op zoo ontelbaar vele „ gefchiedkundige verhalen ," ruim.
fchoots aan; niet alleen aan gewone Romanlezers , maar ook
aan den beminnaar van meer [oude lectuur. Mogen wij ons
eene aanmerking veroorloven , het is , dat van den ouden
man, die op den heuvel Golgotha het uiteinde van den Heiland verhaalt, meer partij ware te trekken geweest; en dat
het ons gevoel meer bevredigd zoude hebben , indien A E M i L I u s en j u D I T u beide ten flotte het Christendom omhelsd
hadden.
Herinnering aan Rome en de Romeinen brengt ons tot:

De Carbonari in Rome. Uit het Fransch van C H A R LE S
D I D I E R. III Deelen. Te Leeuwarden, b ij L. Schierbeek.
1837. In gr. 8vo. Te zamen 808 BI. f 8 - 30.

T oevallig kwam de bekwame Vertaler

S T E E N BE R G E N

o R aan dit werk. Het draagt in het oorfpronkelijke
den naam van Rome fouterraine. Op dien titel afgaande,
fchafte hij het zich aan, denkende, zoo als ook wij zouden
gedacht hebben, dat het tot de oudheidkunde van Rome be.
trekking had. Als Roman kunnen wij niet inflemmen met
den hoogen lof des Vertalers; doch de herinneringen, die
Rome als van zelf aanbiedt in tallooze bouwvallen , gedenk
maken de lezing uiterst onderhoudend-tekndrg.,
voor elk , die in de Romeinfche Gefchiedenis geen vreemde.
ling is. In dit opzigt — gelijk ook in flaatkundige denk.
beelden — fluit zich dit werk naast aan B U L W E R'S Rienzi,
van welks hoofdperfoon hier en daar melding wordt gemaakt.
Dezelfde hand vertaalde:

VANGo
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Maria van I1vt„3rondlë, o/' het Oproer vran Gend. Uit hel'
Engelsch van GEORGE PAIN E RAINSF O1tT JAMES,
Esq. II Deelen. Te Arnjierdam , bij G. Portielje. 1837.
In gr. 8vo. 761 Bi. f7 -80.

D

e uiterst interesfante Voorrede van den bekwamen Overzetter verheft den Schrijver, die hier voor het eerst, zooveel wij weten, aan onze landgenooten bekend wordt, hoog;
fchoon , naar het ons voorkomt , niet boven verdienfle. Het
is een gefchiedkundige Roman, en toch noch in de manier
van s C 0 T T, noch in die Van B U L WE R, om alleen Engelfchen te noemen. Zulke Romans mag meis onzentwege gerustelijk vertalen. Ze zullen ons niet fpoedig vervelen. De
karakters zijn uitlIekend geteekend en meesterlijk volgehouden. In ALBERT MAURICE b. v., die, in fpijt van den
titel , de eigenlijke hoofdperfoon is , ziet men den trapswijzen overgang van demagogie en democratie tot het gruwzaam
despotismus met diepe menschkunde gefchilderd. De droo--Iie
gist G A N A Y is een affchuwelijk karakter; maar om het te
teekenen , en wel zoo , als hier gefchiedt , moet men een
menfchenkenner zijn in den volften zin des woords. Wij zwijgen nu nog van de fraaije ontwikkeling der hofïntrigues; van
de getrouwheid aan gefchiedenis en zeden van het tijdvak ;
van levendige befchrijvingen, gelijk onder anderen van de
groene jagers in het bosch van Ilannut; van het onweder,
dat M A R I A v A N B 0 U R G 0 ND I ë in levensgevaar bragt ;
van het geheim verhoor van A L B E R T bij M A R I A; van den
maaltijd op het fladhuis, met de daarbij plaats hebbende poging tot vergiftiging — en verklaren ronduit , in langen tijd
zulk een uitilekend voortbrengfel der Engelfche letterkunde
niet onder de oogen te hebben gehad. De vertaling is, zoo
als men die van den finaakvollen S T E E N B ERGE N V A N
G 0 o R verwachten kan, en de uitvoering keurig. Een paar
door ons aangeteekende onnaauwkeurigheden en drukfouten
willen wij niet eens opgeven.
Zoo onbekend als ons de Esq. was , waren het de Schrijvers der beide volgende boeken :
De Kozak. Geschiedkundige Roman, door j. c z Y N SR I. Uit
het Fransch. II Deelen. Te Zaltbommel , hij J. Noman en
Zoon. 1837. In r•. 81'x.. 1189 1;1. /' 5 - 8i).
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V it het F,'ansch moge al dan niet uit het ooij»onkelijke
zijn ; onze Letterkunde is met dezen Roman niet bijzonder
verrijkt. Wij hadden dien liever onvertaald gelaten. Doch
het is met het vertalen , naar.het fchijnt , zoo ver gekomen,
dat her eene uitzondering is, wanneer een buitenlandsch Romannetje niet „ in een Nederduitsch gewaad" gefloken wordt.
Als dat zoo is behoefde dan ook, deze Kozak niet uitgezonderd te worden.

Van geheel andere foort is

Picciola, door x. u 0 N I F A CE S Al N T I N E. Uit het Fransch.
Te Dordrecht , bij P. Los , Gz. 1837. In gr. 8vo. 309
,l. f' 2-90.
„ De gefchiedenis ," zoo berigt de Schrijver in eenen brief

aan Mevrouw VIRGINIE A N C E L 0 T ,,, de gefchiedenis,
„ die ik verhaal , is eenvoudig, zoo eenvoudig, dat misfchien
„ nooit eene pen ondernomen heeft, om enger beperkt on.
„ derwerp op het papier te brengen." Zij laat zich met
weinige woorden verhalen. Het is de gehechtheid eens ge_
vangenen voor eene plant, die tusfchen de vloerfleenen op
de binnenplaats zijner gevangenis opgefchoten was. Een.
voudiger kan het nu wel niet. Maar liet boek is daar
niet langdradig. Integendeel, het Is hoogst onderhou -om
liefdesintrigue, die zich aan dit-den.Dgfchis
eenvoudig onderwerp verbindt, laten wij nu eens daar;
maar uiterst leerzaam is het, te lezen, wat de zucht tot
gezelligheid , diep ingedreven in het menfchelijke gemoed.
vermag, en hoe de eenzame gevangene behoefte heeft, om
zich met eenig voorwerp, al is liet eene plant, bezig te hou_
den. In dit opzigt herinnerde ons dit boek gedurig een klein,
maar gulden boeksken : de lllelaatrche van 4losta. Boven
Picciola werd door den gevangen Graaf van-dien:plat
Charney in hare zamenflelling befludeerd ; en die fludie, ver•
eenigd met het opvolgend gefprek eens medegevangenen, hergaf hem zielrust, want zij hergaf hem het geloof in God en
zijne voorzienigheid. Een gefchrift als dit verzoent ons met
de nieuwlte letterkunde van Frankrijk , zoo jammerlijk outderd door de ellendige misgeboorten van eenen v I CT OR 11 uG o, 1 U L E S 1 A N t N , . t1 E en anderen. Ilet overdrevene
zien wij over het hoofd , want het is vol waarheid en ge
nel. Kortram , het is geen gewone Roman , maar een (lief.
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gedacht gefchrift, dat ook a!s Roman de aandacht genoeg.
zaam opwekt en levendig houdt.
Weder van een' gansch anderen flempel — maar onze RecenGe is toch een bont allerlei — is:
De JagtJlrooper; door L. R E L L S T A B. Naar het Hoogduitsch.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo.
262 BI. f 2 - 50.
Een Romannetje vol onwaarfchijnlijkheden, doch, hoe luchtig opgellagen, in fiijl en voordragt den meester verradende.
Het is echter het minlie, wat wij van dezen Schrijver lazen, en wordt ver overtroffen door -- ook van eenen be.
kenden Romanfchrijver —:
Het Waterfpook , of de Nederlanders in Amerika. Een Ta.
fereel uit het begin der achttiende Eeuw. Door J. F. c o o.
P E R. Naar het Engelsch. II Doelen. Te dmJlerdam , bij
J. F. Schleijer. 1837. 631 Bl. f6- 60.
1V Jen kent den trant van den bekwamen sir„erikaanfchen
Schrijver. Ook dit werk is even opgevuld met fcheepstermen en fcheepsbefchrijvingen , als men dit van hem gewoon
is. Twee- en driemalen bevalt — maar eindelijk verveelt
het. Hoe kunitig ook opgezet, moet de Roman uit den aard
der zaak goeddeels opverf' aanbaar zijn voor elk , die een
fchip in al zijne bijzonderheden niet naauwkeurig kent. In
dezen trant is ook gefchreven:
De Tweelingbroeders; een Verhaal van een oud Zeeman. Naar
het Engelsch. Te lfinflerdam , bij J. F. Schleijer. In gr.
8vo. 295 BI. 12- 90.
De Schrijver heeft zich niet genoemd. Misfchien Is het
Kapt. M A R RI A T. Ree, is geen zeeman, en heeft daarom
deze beide boeken, gelijk ook het volgende, ter lezing gegeven aan eenen zijner vrienden, een' Zeeofficier, die verklaarde geene noemenswaardige misflagen in de zeetermen
gevonden te hebben, hetgeen de gefchiktheid der Vertalers
voor hunne taak bewijst.
Wij eindigen ditmaal me.
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Drie Verhalen uit het Zeemansleven. Vertaald. Te illedemblik, bij L. C. Vermande. 1837. In gr. 8vo. f 3..:
die wij gelooven , dat heel mooi zijn voor de zonen van
N E PT VNU S, maar ons niets bevielen , eenigzins uitgezonderd het derde — omdat het het korttte is.

Zes maanden in een Klooster. Verhaal van het laden en de
lotgevallen van REBECCA THERESIA REED, gedurende
haar verblijf in het Urfeliner• klooster op den Benedictusberg, nabh Charlestown. Uit het Engelsch vertaald. Te
4mflerdans, bij J. C. van Kesteren. 1837. In gr. 8vo. 168
BI. f1.80.

E en der middelen, waarvan zich de R. C. Kerk in liiierika tot uitbreiding bediende, was de inrigting der klooster
Dochters van fatfoenlijken huize , Protestanten zoo-fcholen.
wel als Roomschkatholijken, ontvingen er onderwijs en op.
voeding, en zogen er natuurlijk veel van den geest der Kerke
in. Zoo had zich ook een vijftienjarig Protestantsch meisje,
niet van verfland ontbloot, maar door eene romaneske zucht
tot afzondering, ijverig aangefloo'kt door verleidelijke gefprekken van Roomfche vriendinnen, tot de zusters der Urfeliner-orde begeven. In den aanvang helde men haar alles
voor van de fchoon-lle zijde. Doch aldra zag zij zich door
de hoogst onkiefche redenen van Benen zedeloozen Bisfchop

vervolgd, door eene listige en wreede Abdis geplaagd, van
hare betrekkingen door allerlei bedriegerijen verwijderd gehouden , brieven niet bezorgd; eindelijk hare oogen geopend, zoodat zij door eene fnelle vlugt, met Gods zigtbare
hulp, aan de kluisters ontkwam. Meer dan twee jaren waren er noodig, om haar hare vorige gezondheid te doen her-

krijgen. Hare zaak, ruchtbaar geworden, ontflak het volk
In woede; het klooster werd op den 11 Augustus 1834 in
brand geftoken en tot den grond toe vernield. De Abdis en
hare nonnen ontkwamen door de vlugt aan het vergramde
gemeen. Niet minder dan 23000 exemplaren van dit verhaal
der jonge Jufvrouw REED werden binnen weinige maanden
in Amerika verkocht.

396ZES MAANDEt', IN EEN KLOOSTER.
Wij achten de vertaling van dit werkje een woord op zijn'
tijd. De Roomfehe Hierarchic fleekt op nieuw het hoofd
op , en onzes inziens kunnen de krachtigfte maatregelen der
Regeringen niets baten, wanneer niet het Publiek den veroveringsgeest en de Iisten van Rome leert kennen. Ree. is
niet onverdraagzaam. Hij verheugt zich over den vrede tus
fchen de Roornfche en Protestantfche Kerkgenootfchappen
in ons Vaderland heerfchende ; en leed zou hem elke poging
doen , die de ftrekking had , om dien vrede te verftoren , of
achterdocht te zaaijen. Maar men late zich niet in slaap
wiegen. Men wachte zich , die lagen en listen tot het winnen van zielen voor de zich noemende alleen zaligmakende
Kerk als uitzonderingen op den regel te befehouwen. Wij
hebben dat wel eens hooren beweren , en ze hooren vergelijken bij de tegenwoordige woelingen in de I-lervormde Kerk,
die ook uitzonderingen op den algemeenen geest van verlichting en verdraagzaamheid zijn. Dat is onwaar. Integendeel:
rustig verdragen der begrippen van andersdenkenden; tevredenheid met gelijke regten als anderen ; onderlinge toenadering; dit, hoe hoog ook bij verre de meesten der Neder
te roemen , dit is uitzondering op den-landfcheKtoijk
geest van Romanisme en Jezuitisrne, die zelfs de honigzoete
Romans der beroemde CA ROLIN A P I CH r. E R (getuige
haar Vr ouwenwaarde en Verovering van Praag) ten dienfle
heeft. Hartelijk wenscht Ree. voortduring van het in ons
gezegend Vaderland bef€aande; maar ernflig raadt hij toch
tot waakzaamheid, ook daarom , dewijl in den boezem van
het in Nederland talrijkile der Protestantfche Kerkgenootfchappen eene factie op veroveringen uitgaat , die nader, dan
zij in hare domheid begrijpt, komt aan en leidt tot Rome's
grondregel: blinde onderwerping aan een Kerkgeloof. Wij
hebben gezegd , en prijzen het met waardigheid en ernst.
doch niet hatelijk , gefchreven werkje ten Plotte aan.

Bouwkundig Woordenboek, of Verzameling van verklaringei,
van bouwkundige benarningen. ltphabetisch ger•angfchikt ,
ten dfenfle van eerstbeginnenden in de Bouwkunst, door \V.
C. T r M ME R M A N. Niet i uitfaande Platen. Te Breda ,
bij Broefe en Comp. In ,gr. 8,'o, 80 BI. if 1 - 40.
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Nederlandsch hors wkuEf1i Vlagazijn, enz. L'Ide to' ,Ude Stuf
ingefloten. Te 4naflerdar i , bij M. Schooneveld en Zoon,
In gr. 8vo. f7-50.
Sirpplernent op liet algemeen aardrijkskundig Woordenboek van
J. VA N w IJ K , R 0 E L A N D s Z. , door den Schrijver van
hetzelve. .4fleverinaen No. IL' tot X ingefloten. Te 1mfierdarn , bij C. L. Schleijer. In gr. 8vo. f7- 35.
.let bouwkundig Woordenboek van den FIeer T I M M E R M A N
beantwoordt grootendeels aan deszeifs oogmerk, als beftemcl
voor eerstbeginnenden in de Bouwkunst. Wij zijn het daar
eens met den Recenient in het óde Stuk van het Bouw -over
Magazijn. Immers ook deze ontkent het nut en de-kunflig
verdienftelijkheid des arbeids niet, maar hij befpeurt een ge.
brek aan volledigheid, hetwelk evenwel in zulk een beknopt
Woordenboek onmogelijk kon vermeden worden.
De boven aangekondigde Stukken van gemeld Magazijn bewijzen weder, met hoe veel vlijt en oordeelkunde de verzamelaars hunne onderneming voortzetten. Het blijft niet
alleen belangrijk voor de mannen van het vak, maar levert
ook dikwerf voor den onderzoeklievenden vreemdeling in het
ware wezen der kunst eerre aangename en onderrigtende lectuur. Dit geldt inzonderheid omtrent de Verhandeling van
den heer w. C. T I M M ER N A N, te Elburg, over de Bouw
Middeleeuwen ; welk Ituk door ieder' beminnaar van-kunstder
gefchiedenis , kunst en oudheden gaarne zal worden gelezen,
Eveneens beijvert zich de kundige en werkzame VAN WIJK,
om zijn uitgegeven aardrijkskundig Woordenboek nader aan
de volkomenheid te brengen. De hier aangekondigde Afleveringen wonen op nieuw, dat geene moeite den Schrijver te
veel is , om zijn werk zoo naauwkeurig en volledig te maken, als zulks met mogelijkheid kan gefchieden, en hoe
gaarne hij gefchonkene mededeelingen en teregtwijzingen zich
benuttigt. Eere hebbe hij voor zoo veel nederigheid bij zoo
veel ijver en kennis !
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BRIEF AAN DEN REDACTEUR.

BRIEF AAN DEN REDACTEUR VAN DIT TIJDSCHRIFT.

Mn den Heer Redacteur der haderlandfche Lettercefeningen. (*)
Weledel Fleer!

I

n de recenfie van zeker nameloos vlugfchrifc, getiteld:
Merkwaardig/zeden, enz. te Utrecht, bij L. E. B 0 S CH,
1836, voorkomende in het Tijdfchrift de Recenfent ook der
Recenfenten, No. 3 dezes jaars , bi. 124-125, las ik : „ De„ ze bijdrage tot de Gefchiedenis van den Oorlog met de
„ Optlandelingen , welligt voor een of ander punt niet ge.
„ heel onbelangrijk, mist he eenige, dat haar gezag zou
kunnen geven, den naam des Schrijvers; een gemis, dat
wij
te meer afkeuren, wijl de eer van dezen en genen
„
„ daarin op eenen vrij betlisfenden toon wordt aangetast ,"
enz. De steller dier beoordeeling was blijkbaar nog onbe.
kend met hetgeen omtrent het bedoelde vlugfchrift heeft
plaats gehad; en ik acht het dus, ter liefde van de waarheid , en om tijdgenoot en nakomeling tegen dwaling in de
Gefchiedenis te hoeden, van belang, te dezer zake het na.
volgende, mij van zeer goede hand bekend, (en van
welks echtheid , trouwens , ieder zich ligtelijk kan overtuigen) mede te deelen: Dat de Markies G. A. C. V. D E
T H 0 U AR S, vroeger Officier bij de Infanterie, doch uit de
dienst ontflagen, geregtelijk bewezen is fchrijver van het bedoelde vlugfchrift te zijn ; en dat hij , eerst door de Regt.
bank te Utrecht, daarna, in appél, door die te Anflerdam,
In Junij 1837, veroordeeld is geworden tot eene maand ge.
vangenzetting in een Huis van Correctie; tot betaling eener
boete van f 25-: en der Proceskosten , en tot gemis der Burgerlijke Regten gedurende vijf jaren; en zulks ter zake van
laster, in voormeld gefchrift, tegen den Heer Kapitein In.
genieur PAUW.
Ik verzoek UEd. , om , in het belang van het Publiek,
deze bijdrage tot de bedoekte beoordeeling in het eerstvolgend Nummer van uw alom gelezen wordend Tijdfchrift te
plaatfen, en heb de eer met de meeste achting te zijn
Uw Weled. dienscw. Dienaar
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(') De Steller van dezen Brief is bij Redacteur bekend.
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ANTIKRITIEK VAN DEN HEER MR. A. F. SIFFL9i.

Verdediging van de dntigone , Treut feel, naar s o PH oC L E S vrij gevolgd door Mr. A. F. S I F F L, tegen
de zoogenaafnde Beoordeeling in den Gids No. 5
voor 1838. (*)
De eerfte aanmerking van den Recenfent in den Gids betreft den titel, als zijnde te onbepaald; terwijl er zoo veel
is bijgevoegd, weggelaten en veranderd, dat vrij gevolgd
naar s o P HO C L E s veeleer zou behooren te worden uitge.
wischt. Maar, geheld dat de Schrijver her fluk eenvoudig
als het zijne betiteld had, zou men dan niet met regt hem
van letterdieverij hebben befchuldigd ? Zou men heen niet
verweten hebben, dat hij grootendeels het plan van s o P H oC L ES had overgenomen , ja zelfs onderfcheidene plaatfen,
fomtijds bijna geheele gefprekkeii, aan dezen had ontleend?
Kon dus de Schrijver met meerder zedigheid te werk gaan,
dan nu hij erkent , den Griekfchen meester flechts van verre
te hebben gevolgd, en den aard dier navolging in zijn Voor
als Hechts llrekkende om een antiek mees--berigtomfchj,
ter uk op een hedendaagsch tooneel gangbaar te maken ? —
Dat de Schrijver in het algemeen geflaagd is , blijkt daaruit,
dat niet alleen het fluk bij Commisfarisfen van den Schouw
te di iflerdatn is aangenomen , maar dat het ook , wel-burg
verre van bij de eerfile vertooning te vallen , integendeel onderfcheidene keeren, onder toejuiching van het Publiek, ge.
fpeeld is. Wanneer dus de Recenfent beweert, dat de daarin
voorkomende karakters zelfs voor parodiën te flecht zijn ; dat
HEM 0N laf, ANTIGONE belagchelijk, IS MEN neuswijs,
en C RE 0 N mislukt is , dan toont hij zelf zijne verwaand.
held , daar hij alleen beter dan zoo vele anderen, waaronder
toch ook vele deskundigen, vooral vele kenners van het tooneel, meent te kunnen oordeelen.
Dat de verzen zoo flecht zouden wezen , wordt althans
door de regels , in den Gids tot bewijs daarvan aangehaald ,
niet geflaafd, daar juist die verzen, als zoodanig, onberis.
pelijk zijn. Men ziet er uit, hoe die Recenfent, die zeker
zwakkere plaatfen had kunnen uitzoeken, in het blinde ge
uit nijd of partijdigheid llechts heeft zoeken te-fchermd,n
lasteren en te fmalen, zonder zelfs over de keus van woorden en voorbeelden eenigzins na te denken. — Met eenigen
fchijn van reden werpt hij tegen, dat vele heerlijke plaatfen,
die in de Koren voorkomen, bij de navolging zijn verloren
gegaan. Doch men begrijpe Hechts, dat het Koor, als zoodanig, niet kon behouden worden; dat flechts datgene kon
(•) De Red. vermeent de plaatfing van deze even befcheidene als voor
zijnen aanrander hefchamende dntikritiek van een' zijner hooggefchatto boguetigera niet te mogen afwijzen.
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dienen, hetwelk in den zamenhang van het link, gelijk het
in de bewerking voor een hedendaagsch tooneel wezen moest,
te pas kwam; en dat ook de heerlijkfte plaats, wanneer het
non erat his locus daarop toepasfelijk is, liever moet worden
onderdrukt, of het wordt een purpureus pannus, niet tot opGering, maar tot ontlering van het geheel.
Als men nu vraagt , waarom er niet meer en waarom er
niet minder bij de omwerking van het oorfpronkelijke veranderd is, dan is het eenvoudige antwoord gereed , dat de
Schrijver het alzoo tot zijn oogmerk gefchikt rekende, en
het hem aangenaam zal wezen , indien zijn Recenfent in den
Gids eene betere bewerking der Antigone levert en (lagen doet.
Dat het eene zonde tegen alle menfehel k gevoel zou zijn,
H E M o N met A N T I G 0 NE in gefprek te brengen , verklaart
de Schrijver niet te begrijpen. Even min kan hij vatten,
hoe zijn Recenfent op het denkbeeld komt van eene behoudende en Bene revolutionaire partij , aan welke de Schrijver
volílrekt niet gedacht heeft. Nopens c RE o N verwijst hij
zijnen Recenfent tot de verfchillende beoordeelingera , onder
anderen van LIMBURG BROUWER, over de zedelijke
fchoonheid der Poëzij van s 0 P H 0 C LE s, bl, 102-107,
waar C RE ON als een dwingeland en huichelaar is afgefchilderd , en F L I N K S T E R K, de Labdocidarunr historia , a tra gicis in /cena propofita, bl. 129-136, benevens laatstgemelden over den fchrik en het medelijden in het Griekfche Treur
bl, 96-104, in welke beide gefchriften van den Heer-fpel,
STERK CR EO N als een voorbeeld van vorliendeugd en
regtvaardigheid wordt afgemaald. Bij den Schrijver is c R E ON
regtvaardig, maar zonder eenig inmengfel van goedertieren
en daardoor vervalt hij onwillekeurig, daar hij tevens -heid,
tot handhaving zijner vorilelijke waardigheid, zich gelijk wil
blijven, tot wreedheid en hatelijke beoordeeling van anderen.
Hij verdient dus berisping en is de oorzaak van zijn ongeluk, dat hem met alle regt door het Noodlot befchikt wordt;
maar tevens behoudt hij aanfpraak op het medelijden der toefchouwers, omdat hij dwaalde door eenzijdige wijze van zien
en overdrijving van een oorfpronkelijk goed beginfel; terwijl
hij verder, in het vijfde Bedrijf, geenszins in faausvte valt,
maar wel in razernij. Ook it E MO N en A N TI G o NE, fcl:oon
niet vrij van overdrijving en voorbarigheid , hebben regt op
hoogachting en mededoogen. L Y s i P P U s zelfs , hoe fnood,
is niet geheel der ontferminge onwaardig , daar hij, teleurgefleld in zijne liefde , tot wanhoop , en van wanhoop tot misdaad overfloeg. — Gemakkelijk zon het den Schrijver vallen,
in breedere ontledipg en verdediging van elk karakter , en
der geheele oeconomia carminis, in fijn Treurfpel te treden,
indien hij zijnen tijd niet te dierbaar achtte, om dien aan de
verdere wederlegging van een ter kwader trouwe opgefteld
fchotfchrift te verkwisten.
No, V[ I. BoekSef`h. bl.
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BOEKBESCIHOUWING.
Disquifitio , de Dei erga homines Amore, principe religionis Christianae loco, quam — pro gradu Doctoratus — publico ac folenni examini fubmittit j. H.
SCHOLTEN. Traj. ad Rhen. apud R. Natan. 8vo.
pp. 225.
Specimen hermeneutico theologicum inaugurale , de Parallelismo membrorum, in dictis Jefu Christi obfervando , quod — pro gradu Doctoratus — publico ac folenni examini fubmittit j. j. S N 0 U C K H U R OR ON
JE. Traj. ad Rhen. ex offic. Paddenburgii et Soc.
8vo. pp. 224.
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B eide deze flukken zijn gefchreven ter verkrijging van
de Doctorale waardigheid more majorum, bij gelegenheid
van het gevierde tweede Eeuwfeest der Utrechtfche Hoogefchool. Voor die gelegenheid zijn beide zeer gefchikt,
en ftrekken den Schrijvers tot groote eer. Reeds hebben
deze Doctoren de Evangeliebediening aanvaard, de eerfile
te !Meerkerk , in Zuidholland , de tweede te Gapinge,
in Zeeland. Indien fpoedige plaatfing , bij het groot
aantal Candidaten, gevolg is ook van het fchrijven dezer belangrijke Verhandelingen ; dan is het loon van wel
tijd niet lang uitgebleven. Hartelijk wenfchen-befldn
wij, dat ook dit de Schrijvers aanmoedige , more majorum, het hunne bij te dragen , om tot iets hoogers te
geraken. Van beide deze Proeven zullen wij een beknopt verflag geven.
De Heer j. x. S C H O L TE N, Zoon van den Predikant bij de Gasthuiskerk te Delft, w. S C H 0 L T EN,
is reeds , door zijne- Disputatio de 'Demostheneae elo.
quentiae charactere, in en buiten ons Vaderland gunftig
bekend. In de letteren met den hoogten lof tot Doctor
bevorderd , fchreef en verdedigde hij de bovengenoemde
Dd
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Disputatio over Gods liefde jegens de menfchen , als
hoofd/eer van de Christelijke Godsdienst. Uitvoerig verflag vindt men van deze gewigtige Disfertatie gegeven
in het Groningsch Tijdfchrift Waarheid in Liefde, 1837,
St. 1, bI. 171-212.
De Inleiding beantwoordt de vraag, „waarom de Christelijke Godsdienst zich boven andere Godsdienften en boven de oude Wijsbegeerte aan het menfchelijk geflacht
heeft aanbevolen." Hiervan ligt de oorzaak niet in de
uitmuntendheid der leer aangaande God en tiet eeuwige
leven, maar zulks is toe te fchrijven aan Gids welbehagen in menfchen getoond en in het Evangelie geopenbaard. Dit leidt gereedeiijk tot de behandeling van het
onderwerp. In twee Afdeelingen fplitst zich de Ver
als van zelve. Afd. I. handelt, in twee Hoofd -handelig
en den aard der Goddelijke-ftuken,1°ovrhbgifl
liefde jegens de menfchen , 2 0 over de blijken dier liefde
jegens den mensch. Het beginfel dier liefde is. in Gods
volmaakte natuur te zoeken. Die liefde is gunst , ge
volmaakt, bevat alle weldaden -nade,ilkop,zgt
en ílrekt zich uit tot alle menfchen. Onder het beeld
van een' vader wordt die liefde Gods jegens de menfchen
uitmuntend voorgefleld. De blijken van Goddelijke liefde
zijn , de zaligheid aan metifchen , op bepaalde voorwaar
beloofd ; Jezus Christus , het zekerfle onderpand-de,
van Gods menfchenliefdé , en het .volmaaktile beeld der
Goddelijke liefde jegens den mensch. — Afd. II handelt
over den invloed en de uitwerking van die liefde op den
mensch. Hoofdft. 1 fielt voor , wat God door het openbaren zijner liefde in den mensch wil uitwerken , en hoe
God wil , dat aan dit zijn doel worde beantwoordt.
Hoofdf. II wijst aan, hoe gefchikt en krachtig het geloof is , om menfchen te verbeteren en gelukkig te maken. Uitvoeriger kunnen wij dit alles niet uiteenzetten.
De behandeling , door den Schrijver gevolgd, is op zichzelve, door de menigte van zaken , zoo beknopt, dat,
wilden wij niet alles affchrijven , waartoe ons de ruimte
ontbreekt , altijd ons verflag verre beneden het werk
.
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van den jongen Doctor zoude moeten blijven. Dit is
geene geringe aanbeveling van deze belangrijke Verhandeling. Het flot behelst nog drie opmerkingen, welke
wij mededeelen : 1°. De leer aangaande Gods liefde jegens de menfchen fluit tevens in de voornaam:{e hoofd{'Lukken van de Christelijke Godsdienst. 2°. Van die
hoófdleer hangt al het belang der Christelijke leer voor
ftervelingen af. 3°. In deze , alleen door de Christelijke
Godsdienst ten toon gefpreide, liefde van God is hare
voortreffelijkheid boven elke andere Godsdienst en Wijs
gelegen.
-begrt
Doctor j. J. SNOUCK HURGRONJE, Zoon van
Dr. SNOUCIC HURGRONJE te Middelburg, heeftuit
een ander vak der Godgeleerdheid een onderwerp voor
zijn Proefschrift ontleend; de Parallelismus of evenredigheid der leden, zoo als deze in de redenen van Jezus behoort opgemerkt te worden. Dit onderwerp is
vooral voor de Uitlegkunde ook des N. V. niet zon
belang.
-der
In de Inleiding , bl. 1-53 , wordt de Paratlelismus
membrorum , vooral zoo als deze in het 0. V. voor
uitvoerig behandeld. Zoo natuurlijk deze uitvoe--komt,
righeid daar is, zoo gefchikt komt het ook ons voor,
op die Inleiding bij ons verslag vooral te letten. Ten
opzigte van het N. V. is door dezen en genen Uitlegkundige nu en dan wel gelet op den Parallelismus, doch
niet zoo doorloopend en opzettelijk , als dit wel wenfchelijk is. Onze Schrijver las met oogmerk om genoegzaam zekere bewijzen van dien Parallelismes te ontdekken , hetzij dezelve al of niet door anderen waren aangewezen, en hij vond in de Schriften der Apostelen en
Evangelisten zoo vele , dat dezelve wel niet in édne Ver
konden opgenomen worden. Hij koos daarom-handelig
alleen de woorden des Heeren , om daarin den Parallelismus, als middel ter verklaring , op te merken. Daar
handelt hij eerst over dien Parallelismes zoo warel in-toe
het algemeen als in het bijzonder, zoo als dezeivc voor
Boeken des 0. V.. 6 9 2-8 . naar. G-30.-komtinde
Dd 2
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Vervolgens wordt het gebruik aangewezen, dat voor Oor
Uitlegkunde kan genaakt worden van dezen-delkun
Parallelisinus, §§ 9-13, pag. 31-47. Eindelijk zal
de oorzaak opgegeven worden, waarom zoo wel anderen
in het N., V. als Jezus Christus zich van den Parallelismus in het fpreken bediend hebben, pag. 61. Hetgeen hiertoe behoort , vindt men § 14 , pag. 47-52.
Nà de optelling van Benige bewijzen hiervan in de Evangeliën , wordt dit bezigen van den Parallelismus daaruit
verklaard , dat de Joden door liet gebruik van de H.
Schriften hieraan waren gewoon geworden ; dat vooral
Jezus en zijne Apostelen deze Schriften boven alle anderen vereerden, derzelver lezing aanbevalen , en , over
Goddelijke dingen (prekende of fchrijvende, niet zelden
fpreekwijzen en woorden uit dezelve overnamen , waar
zij te gemakkelijker door volksgenooten werden be--dor
grepen en bij hen voor hunne leer ingang verkregen. Dit
geldt bijzonder Jezus, pag. 51 , 52. Zou niet liet gezag, met hetwelk Jezus fprak, ook aan zijne woorden
en uitdrukkingen die profetifche kleur hebben gegeven,
dat zelfs zijn proza den dichterlijken Parallelismus overnam ? Wij zeggen dit niet zoo zeer om eene aanmerking
te maken, als om een' wenk te geven, dat bij de aan
Parallelism us in de Schriften der Apos--wijzngvade
telen vooral dient gelet te worden op hetgeen zij uit liet
0. V. , en wel deszelfs dichterlijk gedeelte , ontleenen ,
in onderfcheiding van hetgeen zij als eigene uitdrukking
hunner meening nederfchreven. Bij verzuim van dit wezenlijk onderfcheid, zal de opeenflapeling van bewijzen
van den Parallelismus de gewenschte uitkomst niet opleveren. Na deze Inleiding worden naauwkeurig de plaatfen uit de Evangeliën aangevoerd , waar zich die Parallelismus in meer dan éénen vorm vertoont. in twee
Hoofdflukken vindt men dit alles bijeenverzameld. Dc
aard van het onderwerp en de wijze van behandeling ge
niet, dat hier iets verder worde medegedeeld, dan-dogen
de opfchriften dezer beide Hoofdftukken. Caput I: de
Parallelismo membrorum fynonymo , p. 54-133. Ca-
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put II: de Parallelisnao membrorum antithetico, p. 134
—197. Met de meestmogelijke naauwkeurigheid is alles,
wat hier behoort , bijeengebragt , en de bladwijzer p.
198-205 is vooral een nuttig toevoegfel tot deze niet
onbelangrijke Verhandeling.

Gods mededoogcn jegens den onbekeerden Christen, twee
Leerreden (*) over E z E c II. XXXIII: 11 , gehouden
te Mens, den 4 en 5 Mei 1834 , door AD 0 L P H E
MO N o D, Leeraar b ij de Evangelifche Kerk te Lyon,
thans Iloogleeraar in de II. Godgeleerdheid aan de
Hoogefchool te Montauban. Uit het Transeh vertaald.
Te Utrecht, bij J. G. van Tervicen en Zoon. 1837.
In gr. 8vo. 80 B1. f : - 80.
„ .Zegt tot hen : Zoo waarachtig als ik leve, ƒ reekt
de Heere , Heere , zoo ik lust hebbe in den dood des
goddeloozen ! Maar daarin nebbe ik lust, dat de goddelooze zich bekeere van zijnen weg, en leve. Bekeert
u , bekeert u van uwe booze wegen; want waarom zoudt
Israëls ?" Schoone voor-Evangij Herven, o Huize

(-r)

gelifche tekst ! heerlijke lichtftraal in den donkeren nacht
der Babylonifche ballingfchap ! wat kan er van deze Bijbelplaats niet worden onder de behandeling van eenen
welfprekenden Bedienaar van het Evangelie , dat in den
grond dezelfde , maar nog grootere en algemeenere ge
aanbiedt! Doch wat is er nu van geworden onder-nade
de handen van den Evangelifchen Leeraar <nu Hoog(*) Het enkelv. leerrede fchijnt het meerv. leerreden te
wettigen; maar het gebruik heeft reeds lang voor de verwisfeling der beide formen rede en reden in dien vertlande befist, dat er alleen van de laat(ie een meervoud gemaakt wordt.
(t) Lees huis, (zoo als er ook in de oude overzetting
ftaat) want huize wordt nog wel in den verbogen naamval
gebruikt, den huize, van den huize, maar niet in den regten
of eerffed.
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leeraar) M 0 N 01)? Ja , Leerredenen van zeer hoogen
ernst en van blijkbare belangíielling in der menfchen ver
zaligheid , en in zooverrg te prijzen , maar-betring
waarin de ftrengheid van dien ernst hier en daar zoo
overdreven en overfpannen wordt, dat letter en geest van
der. tekst , aan welker verklaring ook niet gedacht wordt,
bijkans verloren gaan. In de eerfte toont hij aan, „hoe
„ ellendig de onbekeerde Christen in het oog van God
„ is ;" in de tweede , „ hoezeer God hem tot zijne be„ keering. genegen is." De ellende der zonde wordt wel
in den tekst vooronderheld , maar maakt er noch geheel
noch gedeeltelijk het thema van uit. Had MO Non vol llrekt van elkander willen fcheiden, wat onmiddellijk zamen behoort, dan had hij ten minf'ce in de eene kunnen
betoogen , dat God het ongeluk des zondaars niet wil,
en in de andere, dat God deszelfs waarachtig geluk langs
den , weg van verbetering waarlijk wil ; en dan zou het
ook nog beter met den aIgemeenen titel, dien hij voor
beiden gekozen heeft, overeenkomen. Nu daarentegen
fchildert hij in de eeríte de ellende der zonde, vooral
in den toekomenden (laat, met zulke verfchrikkelijk har
kleuren, en hij flelt daartoe zoo zeer al zijne rede -de
werk, dat hij de grenzen van enkele-narskutihe
onbepaalde uitdrukkingen, die het Evangelie wijs en
fpaarzaam voor den grooten hoop der menfchen daarvan
gebruikt , terwijl het voor den nadenkenden nog ruimte
genoeg overlaat, verre overfchrijdt : het is dus zeer wel
mogelijk , dat hij door zijne redenaarsbekwaamheid , die
hier dooríiraalt , vooral wanneer zij door Bene fchoone
uiterlijke voordragt onderlieund wordt, voor liet oogenblik terken indruk en groote aandoenlijkheid veroorzaken
kan, maar die het gevoel sneer overfpant, dan het hart
waarlijk roert en vcrf'candig werkzaam maakt. -- De
hoofdzaak der tweedeLeerrede is niet, gelijk het bij den
Profeet is, -Jermaning tot waarachtige verbetering , aan
heiligen lust van God in des men--gedron
de mensch die bekeering niet kan
geluk;
maar
dat
fchen
bewerkftelligen , en zulks alleen maar gefchieden kan
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door den wil van God , en dat dit zelfs gelukkiger is ;
hoewel zelfs van des menfchen afhankelijkheid in deze
van God, en van den Goddelijken invloed hierop, (wel
beide, mits wél verftaan , Ree. hiermede geenszins-ke
ontkennen wil) bij den Profeet te dezer plaatfe geen
woord gefproken wordt : en offchoon er nu hier wel
eenige goede voorftelling van Gods toegenegenheid tot
's menfchen heil en Benige opwekking tot Christelijke
verbetering voorkomt , zoo blijft het nogtans te zeer in
liet algemeene en onbepaalde hangen, en wat bij den
Israëlitifchen Godstolk reeds hoofdthema was wordt door
den Lvangelifchen Leeraar te veel uit het oog verloren.
— Ten slotte dus , naar Rec.'s oordeel, hooren wij zoo
goede en helder Evangelisch klinkende flemmen in Nederland, dat er geen behoefte is , om ons deze ftem uit
Frankrijk te laten hooren.
Christelijke Zedelcer,, door J. r. VON F L A T T, Prelaat en Hoogleeraar te Tubingen. IIIde Stuk. Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Groningen, b ij W.
Zuidema. 1838. In gr. Svo. 331 Bl. f 2-50.

De lezing van dit laatíle deel van
heeft Ree.

V 0 N F LA T T'S

werk over de Christelijke Zedeleer

verfterkt
in het oordeel, dat hij over hetzelve, in dit Tijdfchrift
voor 1837, N°. III, bl. 109-112, geveld heeft; en
hij zal dus kort kunnen zijn in hetgene, dat hij daar
thans te zeggen vindt. Men treft hier insgelijks-over
vele blijken aan, dat dit werk goede hoedanigheden bezit, maar ook, dat het zeer veel te wenfchen overlaat.
Men ziet dan hier, naar de orde, die de Schrijver
volgt , de pligten jegens onszelven behandeld. Hoe hij
eene definitie van de Christelijke zelfliefde als de vo'
Zij is zoodanig eene , welke door liefde j e--gend:„
„ gens God en onze medemenfchen aan den Benen kant
„ beperkt , en aan den anderen kant veredeld wordt,"
(bi. 1) goedkeuren , en hoe hij in de ontwikkeling daar-
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van niet den ootmoed beginnen kan, is Ree, niet duidelijk : op zichzelf zijn daarover wel goede dingen ge
maar hoe het hier reeds te pas komt, blijkt niet;-zegd,
en er zou nog veel over te zeggen zijn, b. v. over de
eerzucht in eenen goeden zin , over den hoogmoed in
zijne verfchillende wijzigingen, enz.
Over den zelfmoord, gelijk ook over arbeidzaamlleid en kuischheid
vindt men hier zeer veel goeds , hoewel riet zonder herhalingen: daarentegen hebben wij vruchteloos gezocht
naar iets over zelfbeheerfching en zelfverloochening, over
het genot van andere levensgenoegens , behalve die van
fpijs en drank, over tevredenheid en vergenoegzaamheid.
-- De grond, voor het geduld in tegenfpoeden bl. 98,
99 aangevoerd, komt ons vrij wankelbaar voor; want
dezelve onder1 elt de mogelijkheid eener wonderdadige
Goddelijke werking ten opzigte onzer lotgevallen, waarvoor wij in den Bijbel geen bewijs vinden , in welke
Gods wonderdadige ti sfchenkomst altijd alleen in verband
flaat met de handhaving van de Goddelijkheid der Bij
Openbaring. Om dezelfde reden kan Ree. zich-belfch
ook niet met den Schrijver vereenigen , wanneer hij, bl.
197 en elders , bovennatuurlijke werkingen tot 's menfchen verbetering en, bl. 253, tot de gebedsverhooring
aanneemt.
De derde afdeeling van het eerfle deel dezes werks
handelt over de met de deugd flrijdige gezindheid, maar
zou, naar Rees. inzien, doelmatiger bij de vorige behandeld zijn geworden ; want , gelijk de Schrijver zelf
zegt , bl. 103, daar „ de meeste flellingen bloote tegen„ f<ellingen zijn ,". moet men hier in herhalingen vallen.
Anders bevat ook dit gedeelte belangrijke dingen , b. v.
bl. 108 env. , over de uitwerkfelen der verdorvenheid
op het ken- en gevoel-vermogen.
Het tweede deel van dit werk bevat de leer der Christel ke verbetering , of algemeens beoefeningsleer,, d. i.
1. over den aanvang en voortgang , en 2. over de middelen der Christelijke verbetering. — Bi. 141 , 2 wordt
teregt aangemerkt , dat door de woorden van ,s'ederge--
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boorte en dergelijke, in de Schriften des N. Verbonds ,

fomtijds aangeduid wordt de overgang van het Jodendom
of Heidendom tot het Christendom ; maar dit had wel
mogen vooraanflaan , en alzoo 'deze en dergelijke fpreekwijzen nog meer grammatisch- historisch kunnen verklaard
worden. -- Zoo is ook , meent Rec., het doel der gelijkenis , L v c. XV: 11 env. , althans niet, aan te wij
wat er tot bekeering of verbetering in het algemeen-zen,
vereischt wordt, maar dat God ook den grootsten, maar
opregt berouw hebbenden en betoonenden zondaar kan
en wil genadig zijns: dit wordt door de bepaalde aanleiding , waarbij j E z u s deze gelijkenis aanvoerde , gevorderd ; ook is ieder niet zulk een zondaar , als die bedorven en verre afgedwaalde zoon; en er wordt daar
gewis niet gefproken van het geloof aan j E z u s, dat
de Schrijver vervolgens (op twee verfchillende plaatfen
bij herhaling) betoogt tot de Christelijke zinsverandering
vereischt te worden. Het is over het geheel onmenschkundig en onevangelisch , zulke vaste .formen van Christelijke verbetering voor te fchrijven : men zie, wat v 0 N
F L A T T zelf over de verfcheidenheia in deze teregt. aanmerkt, bl. 176 en 182 ; en wij hadden dus ook wel gewenscht , dat hij aanmerking genomen had op degenen ,
in welke, door Christelijke ópvoeding enz., van der
jeugd af aan een Christelijke zin gevormd is.
In de leer der Christelijke verbeteringsmiddelen vinden
wij hier vele en belangrijke aanmerkingen over het afzonderlijke gebed, waarbij Ree. nog wel iets verlangd
zou hebben over den tijd derzelven , over formulier- en
tafel-gebeden, en zoo ook - over huifelijke Godsdienstoefening , insgelijks meer over de openbare , die hier kort
en fchraal behandeld is, alsmede over lectuur, en bijzonder over godsdienflige lectuur, als zedelijk hulpmid
ziet dus ook hier, dat dit werk, offchoon-del,—Mn
hier en daar voor inkorting, nogtans ook aan andere
zijden voor uitbreiding zeer vatbaar is.
Eindelijk volgt nog cone toegift, behelzende „ nog
oenige aanmerkingen, grootendeels als refultaat van
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„ het ontvouwde," en wel I. over het doel der Christelijke Zedeleer ; 2. over den vorm van hare voorjielling; 3. over de vergelijking derzelve wet de bloote Ze
Rede. Veel bijzonders heeft Ree. er niet in-rled
gevonden, en het had, naar zijn inzien, liever vooraan
in het werk ter behoorlijker plaatfe moeten ingevoegd
zijn , en althans voor een Akademisch onderwijs grondiger behandeld worden. — Het fchetswijze gegeven
Overzigt van het geheele werk, waarmede alles besloten
wordt, is goed en nuttig voor het gebruik. Moge hetzelve, met meer andere, dienen tot bouwfloffen voor
eene wetenfchap, die in haren grooten en belangrijken
omtrek nog veel ter bearbeiding over heeft!

Regtsgeleerde Verhandelingen en losfe Gefchriften , door
Mr. ir. C. VA N HAL L, Staatsraad in buitengewone
dienst en Prefident van de Regtbank van eerjlen
aanleg, zitting houdende te flmfterdam. Te 1imnJlerdam, bij J. van der Hey en Zoon en ten Brink en de
Vries. 1838. In gr. 8vo. 414 Bl. f 3-90.
Onder onze Geleerden , vooral Regtsgeleerden , Proza
Dichters, is zekerlijk de Auteur van het-fchrijvesn
voor ons liggende boek een der oudílen en waardigflen.
Na eene lange , eervolle loopbaan Raat hij nog onvermoeid daar, met frisfche krachten in een' vergevorderden
ouderdom , gelijk een eerwaardige oude , maar nog groenende eik,' omringd door frisfche boten, die nevens den
hoofdflam verkwikkenden lommer in 't rond verfpreiden.
Nog heeft zijne Muze niet opgehouden , hem van tijd
tot tijd te bezielen ; nog bekleedt hij met eere en jeugdige
werkzaamheid het voorzitterfchap van eene der aanzien
onzes lands ; en in dezen bundel toont-lijkíergtban
hij aan het groote Publiek , hoe krachtig , nadrukkelijk,
edel en fomwijlen fierlijk hij de pen weet te voeren. —
IIet werk, opgedragen aan zijnen ouden vriend, den
Minister v A N Di A A NE N , bevat een zevental' Verhan-

M. C. VAN HALL, VERHANDELINGEN ENZ. ill l
delingen en Redevoeringen, alle tot de Regtsgeleerdheid
betrekkelijk. De eeríte is een Onderzoek of in de Nederlanden, vóór,, in en na den tad van D E G R 00 T,
,

de gewoonte heeft plaats gehad, om wanfcliapen geborenen (Monora) te /moren ? DE G R 00 T had namelijk,
in zijne beroemde Inleiding tot de Hollandfche Regtsgeleerdheid , gezegd , „ dat men gewoon was , zulke misgeboorten te fmoren, omdat men dezelve voor geene
,, menfcben hield." De Schrijver doet door eene menigte voorbeelden zien, dat zulks vroeger slechts moest
hebben plaats gehad, of liever, dat het nimmer in regten bepaald en nooit als een regel ter uitvoering was
vastgeteld ; zoodat de groote man hier, op Loeve/tein ,
van alle hulpmiddelen beroofd , 'het Romeinfche met het
in zwang zijnde hedendaagfche Regt had verward.
Zou men niet mogen denken, dat het door D E G R 00 T
vermelde 4vaarfchijnlijk llechts eene onbefchrevene gewoonte geweest is, zeer zelden, en alleen bij geheel monfterachtige geboorten, (geene aaneengegroeide of dubbele
ligchamen) toegepast, gelijk op bl. 10 door MA T T H E U S
omfchreven worden , zoo gedrogtelijk , dat tot een
ander geflacht of een dier fchájnen te behooren, en waarvan L BY S E R een voorbeeld heeft aangevoerd, (bl. 16)
wezens met ganzenfnebben en ganzenvleugels, zonder
armen. Het bijgevoegde van den Kronijkfchrijver, wente malckem gruwede Barvore , vatten wij op van de
ijzing, die het gezigt van zulke fchepfels baarde, en
uithoofde waarvan men die uitden weg ruimde, (WANT
velen gruwden daarvan) niet van me@warigheid omtrent
het fmoren van misgeboórten , die juist niet zeer in den
geest der elfde Eeuw viel. Dat er zoo weinig voorbeelden in regten van voorkomen , fchijnt men aan de onge.
meene zeldzaamheid van zulke geheel misvormde wezens
te moeten tóefchrijven ; want waar nog eenige menfchelijke gedaante te herkennen was , werd de gewoonte niet
toegepast , waarvan te vele regtsgeleerde Schrijvers fpreken , (zie bl. 31-40) om het gezegde als eenen misflag
van D E G R 00 T aan te merken. De voorbeelden- van

'112

it. C. VAN HALL

gedoopte misgeboorten zien alleen op wezens met dubbele
of aaneengegroeide ligchamen of ligchaamsdeelen , (bl.
25-29.) De beteekenis van het woord mond voor voogdifchap (zie bl. 12) kan ook uit het Hoogduitfche hor
voor voogd worden opgehelderd.
-mund
De tweede Verhandeling , van meer uitgebreidheid,
beféhouwt den verlichten *geest en /trekking der Criminele Ordonnantien , op den naam van F IL I P S II, als
Graaf van Holland, op den 5 en 9 Juli] 1570 uitgevaardigd en ingevoerd. Merkwaardig en zeer verfchillend van de harde en wreede maatregelen , die r I L i r s
omtrent zijne Nederlandfche onderdanen doorgaans nam,
zijn de Criminele Ordonnantien en die op den jtijl van
Proceddren, beide door Hollands laatften Graaf, en wel
in het heetst van A, L V A'S tirannij , toen deze Nederland zoo wel met den tienden penning als met de ver
plaagde , ingevoerd. De Heer-volgindreBa
VA N H A L L toont in zeer vele gevallen den verlichten ,
zelfs menschlievenden en echt liberalen geest dier verordeningen aan , waarbij de Regter niet alleen tot een gemoedelijk en onpartijdig onderzoek , maar ook , zoo veel
doenlijk, tot verfchooning van den befchuldigde, waar
de aard der zake zulks toeliet, gehouden was ; terwijl
er de gulden fpreuken (destijds vooral van hoog belang)
in voorkwamen, „dat het een abuis was , zich te laten
;, dunken, dat de eer der Justitie daarin gelegen was,
dat men niemand vrijliet," (bl. 69) en ,,dat de ftraf de
hoedanigheid der misdaad niet mogt te boven gaan, maar
„ tevens, dat de misdaad niet ongeflraft bleve, (bl. 70.)"
Men mogt de gevangenis van ongevonnisde perfonen niet
verlengen, maar moest althans jaarlijks degevangenisfen
ontledigen. (Die gevangenisfen waren destijds nog zeer
slecht ingerigt.) Het afkoopen van misdaden bij den
Hoofdofficier of openbaren aanklager werd verboden.
(Maar al te dikwerf nogtans heeft, zelfs nog tot het
laatst der achttiende Eeuw, dit misbruik, vooral ter zake van overfpel ; in het Gemeenebest plaats gehad.) Het
in hechtenis nemen door den ORiciér werd zeer beperkt,
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en niet vergund dan na voorafgegaan regterlijk onderzoek, slechts met uitzondering van verdachte landloopers. Het vonnis moest met opene deuren in de vierfchaar en naderhand op de ftrafplaats openlijk worden
voorgelezen en fpoedig ten uitvoer worden gelegd. Bij
verzachtende onJíandigheden wordt liet regt van Gratie
den Souverein toegekend. Vrijplaatfen voor de misdaad,
zelfs in kerken of heiligdommen, werden afgefchaft.
Maar hiertegen ftond over , dat de befchuldigden zich
van geenen geregtelijken voorfpraak (Advocaat) mogten
bedienen ; (dit is onder de Republiek gelukkig véranderd.) Men verloor echter alle deze menschlievende bepalingen juist bij de herfenfchimmige misdaden van tooverj
en kettert uit het oog, wier ílraf zelfs gefcherpt werd ,
en men behield de pijnbank. Doch hier moet men den
toeninaligen geest des tijds en het karakter van F IL I P S
en alle zijne Raden in het oog houden. Het zou ons
zelfs niet verwonderen, indien de edele V I G L I U S , dien
de Heer V'A N HAL L, met de. grootfile waarfchijnlijkheid , voor den hoofdontwerper der Ordonnantiën houdt,
van het toepasfen der doodflraf op kettert geheel niet
vreemd was geweest. Men weet , dat hij het ketterbranden even min afkeurde als de vriend van E r. A S^z u s, de geleerde en'overigens brave T H O M A S Ivi o R us.
Het was eene jammerlijke ziekte dier Eeuw. En al was
V I G L I us de leerling van A L C I A T US, daarom behoefde hij juist niet over de tooverij te denken als deze,
(zie bl. 95, 96) waarvan hoegenaamd geene fporen voor
zijn. De pijnbank is zelfs nog tot 1811 hier te-hande
lande in Rand gebleven, hoewel dan ook in den jongen tijd merkelijk verzacht !
Het derde Pluk is eene doorwrochte en allerbelangrijkfie Verhandeling over het zinnebeeldige in dc oude Nederlandfche Regten, in twee hoofddeelen gefplitst, de
fymbolen der burgerlijke handelingen en verbindtenisfen,
en die der Lijfftrafeljke Regtspleging. Met onbegrijpelijk veel belezenheid heeft de geachte Schrijver bij de
bronnen , die hem G R I M M en It E i s c H F it daartoe
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voor het Oud -Drritfche Regt hebben geopend, ook het
Oud-Nederlandfche geraadpleegd , en ons daaruit vele
zeer merkwaardige bijzonderheden medegedeeld. Op bi.
126 zou men, 'uit de werken van A L P. E M A D E, de
zinnebeeldige trouwplegtigheden der Friezen , hier opgegeven, nog met verfcheidene andere kunnnen vermeerderen. Wij mogen in de vele hier voorkomende bijzonder
niet treden, en veroorloven ons dus Hechts Benige-hedn
kleine aanmerkingen.
Bij de vermelding der zinnebeeldige plegtigheid , dat ,
bij de overdragt van onroerend goed, kinderen, daarbij
tegenwoordig , bvf de ooren werden getrokken, oppert de
geëerde Schrijver de vraag, of men aan déze.zinnebeeldige gewoonte ook het thans nog gebruikte woord oor
kan verfchuldigd zijn ; doch dit woord komt -konde ,
dunkt ons, niet van oor (auris) , maar van het grondwoord oir, zamengeíleld met kunde, en beteekent dus
oor fpronkeli ke , echte kunde (kennisbron) , even als oorzaak, oorfprong, oeros (oorfprong van het rundergeflacht.) Zoo hebben ook de Di itfchers hun Ur in Urwelt, Urwald. — Op bi. 184 wordt de aanleiding tot
de Goddelijke verordening, waarbij de flier, die eenen
man of eene vrouw doodelijk gekwetst lied, ook veroordeeld was te derven , daarin gezocht , dat zij de gedachtenis aan het ongeluk, door de verdelging van het dier
't welk daarvan de oorzaak was, heeft willen vernietigen.
Wij vinden de reden hiervan veel gemakkelijker in het
verlangen , om een tweede ongeluk van dien aard te voor
dus een . dier aan de veiligheid der menfchen-komen,
op te offeren; iets, waarin wij niet vinden, dat eenige
fchande gelegen is. (Zie bi. 183, reg. 10 van ond.) —
Op bi. 221 that, „dat men na de Kerkhervorming had
behooren overtuigd te zijn , dat de fchending van
Godsdienst en zeden niet Jirafbaar wees, ten z ij de„ zelve den Staat en de zekerheid der burgers beleedigde." Is dit niet wat flerk uitgedrukt ? Zouden
er niet openlijke Godslasteringen en tergende misdrijven
tegen de goede zeden kunnen zijn, die wel de veiligheid
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der burgers , en nog meer den Staat ongemoeid lieten ,
maar wier voorbeeld nogtans verpestend was ? (b. v. het
crimen nefanclum.) Moeten die dan geheel ongeftraft
blijven? Zelfs de Franfehe wet , die deze misdaad ongeíLraft laat, heeft toch bepalingen tegen de overtredingen des bonnes moeers. — De Schrijver wil het woord
zelfdooding voor dat van zelfmoord in de plaats geflel.?
hebben. Wij zien geene reden, om den afkeer tegen
deze meer en meer overhand nemende misdaad, die bijkans een fpel wordt, door verzachtende woorden te ver
gewoonte onzer Vaderen, om lien, die-minder.D
de handen aan zichzelven geilagen hadden , op eene hor
te lepen , en hen aan de galg te hans-detrlafps
verachtelijk
te begraven , moge te ftreng geweest
of
gen
den anderen kant te ver gaan. .
kan
ook
aan
zijn , men
Op bl. 232 lezen wij, op het gezag van GA B B E MA, in
de Voorrede voor G rJ s B r R T J A Pl r s, dat de oude
Friezen gewoon waren , de vreemdelingen , en diegenen,

welke de bewoordingen hunner taal niet wisten uit te
(preken • niet alleen in het hater te dompelen , maar
zelfs te doen verdrinken. Van zulk eenen ultra-barbaarfchen vreemdeiingshaat , die onze oude landgenooten
beneden de Taurifche Scythen zou gefield hebben, wenschten wij wel iets meer, en op Heiliger gezag, vernomen
te hebben. -- Bij de befchrijving der zinnebeeldige plegtigheden , bij het ontpoorter en of de ontneming der regten van burger in gebruik, wordt gezegd, dat de Schout
van Leyden onder anderen zulks verrigtte op den blaar,-.
wen (leen , liggende op het middelpunt der (tad, tusfchen
de Pieter-, Koor- en de lsaarn2an/leeg, lees St. Pieters Choor- en Maasmanfeeg. Dat die gewoonte aldaar
nog tot in liet jaar 1314 gevolgd werd , zal wel 1714
moeten ziin , daar de Schout de Roede van Justitie ,
volgens het Privilegie van Hertog F I L 1 P S VA N B o U RG o v D i e, die in het midden der v?; fiiende Eeuw leefde,

in de hand had.
De Redevoering over Mr. H. NO o R D K n tz s, bc(choutivd als JNTederduitsch Redenaar en Letterkun-
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dige , bezit meer eigenlijke fieraden van welfprekendheid, dan bij Bene der vroegere kon te pas komen.
Zij is eene omwerking en uitbreiding van dit zelfde onderwerp in het door den IIeer VAN K n M PErT in der
tijd uitgegevene Magazijn , en bevat vooral meer uittrek fels van dien begaafden Redenaar, onder anderen de aan
een belangrijk fchrijven onzer Staten-Generaal-halingv
in 1710 aan het Kanton Bern, om .eene vervolging der
Doopsgezinden te weren , en een gefchrift tegen het oproer, waarin ons vooral deze plaats trof: „ Nooit heeft
een Vorst, die eenig denkbeeld vormde , wat zijn ei„ gen .belang, de zekerheid zijner Regering en de vaste
opvolging van zijn Huis en Erven vorderden , weer„ fpannigen bemind, of de oorzaken van het oproer,
„ fchoon hij daardoor ten troon mogt zijn gebragt, na
verrigte zaken aangehouden." Wij dachten hier onwillekeurig aan L 0 DE WIJK F I L I P S van Frankrijk,
op wien het bijkans eene voorfpelling is. Treffelijk is
ook de taal in eene andere redevoering van N 00 R D K ER K : „ Heerlijk blinkt de Vorflenkroon , maar vin„ nig prangt zij het hoofd; fchoon zwiert de tabberd ,
„ maar . is een ondragelijk juk voor de fchouders. De
„ Vorst is voor den Staat , en zijn geheele leven ten
dienife van denzelven gewijd ; maar de (laaf dient flechts
éénen Heer ; hij is die van alle zijne onderdanen.
„ Denkt hij anders , dan is hij een dwingeland."
Op minder hoogen toon geftemd , maar vol blijken van
de hartelijke vriendfchap , die den overledenen Vriend
hier een Monument wilde ftichten , is het ftuk ter Nagedachtenis van Mr. A. J. C UP E R u s. Deze beroemde
Advocaat, federt 1789 de ambtgenoot en wel eens, zonder Benige krenking hunner vriendfchap , de wederpartij
van v A N H A L L voor de balie , heeft zich weinig door
gefchriften , meer door zaakrijke pleidooijen doen kennen ; nogtans was zijne Disfertatie over het refit van
bezit een meesterfluk , hetwelk , in Duitschland herdrukt , aldaar ongewonen opgang maakte , en zelfs den
hoogden lof verwierf van den zoo beroemden regtsken-
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ner s A V I G NY, die echter den Schrijver in Holland
niet opfporen kon , omdat niemand in DoctoP CUP E R ,
naar wien hij vroeg , den Advocaat C u P E R u s herkende (bl. 308.) Hier wordt ook iets uit eene redevoering
van c U P E R us in Doctrina et dmicitia medegedeeld.
De Verhandeling over de Pleitrede , door den jonge-

ren

PLINIUS

voor ACCIA VARIOLA gehouden, is

korter dan een der vorige ílukken , en geeft eenig denkbeeld van die thans verlorene pleitrede, waarmede de
Auteur zelf niet weinig was ingenomen , en die tot handhaving diende der regten van een , ten behoeve eener
íliefmoeder en haars zoons , door een' fuffen tachtigjarigen vader onterfd meisje.
Hooger rijst de toon van VAN -HALL weder in het
laatfle Pluk, bij de Inwijding van. het Paleis van Justitie te .4ƒnflerdam, op den 4 October 1836, uitgefproken. Krachtig, den vrijen Nederlander waardig, is zijne taal, waar hij de verandering der beílemming van dat
Burgerpaleis , het Stadhuis van 4mfierdam , waaraan
zich zoo vele herinneringen van oude grootheid hechten ,
in een Koningshof, flechts acht dagen in een geheel jaar
bewoond, met volle regt betreurt. Welk een geest was
er toch in de dm/lerdamfche Regenten van 181.3 gevaren, dat zij den Souvereinen Vorst , die hun zekerlijk
zeer gaarne te wille zou geweest zijn , en die zijne eerfle
Proclamatie uit het Stadhuis van -4mflerdam dagteekende, niet weder om hun , der flad ontroofde , eigendom
vroegen ? — Op bl. 402 vinden wij eene uitmuntende
fchildering van de pligten des Advocaats.
Uit dit alles zal onzen Lezeren blijken , welk een'
fchat van belangrijke zaken deze bundel oplevert. Wij
kunnen hun dien met alle ruimte aanbevelen.
,

Over de overeenkomst en het verfchil tusfchen de Jicht
en deSerophulofis, vooral met betrekking tot de Longtering ; eene hoorlezing , door A. A. SEBASTIAN,
Hoogleeraar in de Geneeskunde te Groninger. Ta
BOERBESCH.

1838. ro. 10.
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e verdienflelijke Schrijver der Obfervationes anatomicae de origine, incremento et exitu pfithifis pulmonum
gaat voort, zijne nafporingen, over dit gewigtig onder
echter langs eenen anderen weg, te vervolgen.-werp,
Door zijne roeping, of liever door de taak, welke hij
opgenomen heeft, meer bij ontleedkundig onderzoek bepaald, wordt deze tak der wetenfchap door den Hoog
evenwel niet geheel in het afgetrokkene behan--lera
deld. Hij fchijnt zijne nafporingen op het lijk verder te
willen uitfirekken, dan alleen tot het verkrijgen van ontleedkundige kennis. Hij tracht zelfs te waarfchuwen tegen de thans zich , naar het fchijnt, te zeer uitbreidende
overhelling tot .ziektekundig-ontleedkundige nafporingen,
in zoo verre zij mogten afleiden van het groote doel ,
alles dienstbaar te maken ter lierilelling van de gezond
waar en wanneer deze gekrenkt is. Uit de Voor--heid,
rede, die deze Voorlezing vergezelt, blijkt,, dat de Schrijver indachtig maakt, 'vooral bij belangrijke ziekten , niet
flechts bij het tegenwoordige te blijven ílilllaan, maar zoo
verre dit mogelijk is terug te zien. Wat aanleiding tot
eene ziekte geeft , mag door den Arts niet over het hoofd
gezien worden. — De waardij der oorzaken werd mis
te zeer uit het oog verloren , omdat de flelling-fchien
niet altijd doorgaat : de oorzaak weggenomen zijnde,
houdt de ziekte op. Indien bok bij gekende en duidelijke
oorzaak de tegenwoordige ziekte niet kan verholpen —
door hare opfporing kan toch groot voordeel verworven
worden. Dit zal het geval kunnen zijn, wanneer ziekten eenen algemeenen invloed beginnen uit te oefenen ,
derhalve van algemeene oorzaken fchijnen af te hangen ,
of derzelver ontflaan door deze bevorderd wordt.
De Artfen zijn vrij eenftemmig van gevoelen , dat de
verwoestingen , door de Tering aangeregt , fchrikbarend
foenemen. Sommigen begrooten het getal der door tering weggerukten op een vierde der algemeene fterfte.
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De gevolgen dezer kwaal zijn meestal de bevordering van
eenen ontijdigen 'dood; — en welke zijn de hulpmiddelen, die de kunst tot dusverre aanbiedt, om deze vree
ziekte, eens ontwikkeld, te genezen? Wij blij--felijk
ven liefst het antwoord op deze vraag fchuldig. Het
grootfte, echter door de menfchen het meest miskende,
doel der Geneeskunde, ziekten te voorkomen, zoude in
deze kwaal nog liet meest kunnen beloven. Dit doel kan
echter niet bereikt worden dan door eene naauwkeurige
kennis der ziekte zelve ; hierin zijn groote vorderingen
gemaakt ; deze wetenfchap blijft echter dor en onvruchtbaar, zoo lang zij niet tot de kennis van betere hulpmiddelen tegen Bene ziekte leidt. Iiet vinden van zulke
hulpmiddelen fchijnt hier vooral af te hangen van de kennis der veranderingen , in de bewerktuiging ontilaan ,
vooral van de oorzaken , die dezelve opwekken. Aan
de eene zijde moet men dus in het lijk trachten op te
fporen , welke de gevolgen der ziekte zijn, en aan de
andere moet men bij het leven onvermoeid werkzaam wezen , om uit te vorfchen , welken invloed het den mensch
omringende op hein uitoefent, dat zijn ligchaam daar
ontaarden kan. Het is llechts op deze wijze,-ondeiz
dat er mogelijkheid beftaat, eene gunflige uitkomst te verkrijgen. Die langs eenen anderen weg , alleen door de
aanwending van middelen, nu op het gezag van dezen,
dan wederom op dat van eenen anderen, te zoeken, heeft
vele overeenkomst met den in liet duister rondtastenden,
die toevallig grijpt , waarnaar hij tast. De Hoogleeraar
meent de aandacht der Geneeskundigen te mogen bepalen
bij de klierachtige, kropzcerige ligchaamsgefleldheid ,
(Scrophulofts) echter niet alleen bij deze, maar in
verband met eene, althans in fommige landen, desgelijks
vrij algemeen, zich uitbreidende ziekelijke' gef'celdheid , de
Jicht namelijk. Zijne Voorlezing heeft alzoo de ílrekking, een onderzoek te bewerkflelligen óver de overeenkomst en het verfchil tusfchen de Jicht en de Scrophulofss, vooral met betrekking tot de Longtering.
Verder wordt dit onderzoek ook uitgeflrekt tot de
ree
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overeenkomst tusfcheh Longaandoening , Nierziekt „Ij
in het geheel die der,Piswerktuigen. Longtering en feen
in de blaas, longtering en aarsfistels , longtering en
fuikerachtige pisvloed , — welke gevaarlijke ziekten ,
reeds op zichzelve zorgelijk , hoe onoverkomelijk in zulk
een verband ! `'elk eenen zamenhang , of liever welk
gene uitgebreidheid, kan de Longtering op zichzelve niet
verkrijgen door de uitgeflrektheid van het Jijfmvlies , in
hetwelk zij zetelt , en langs hetwelk zij , als in een uit
domein , over het ligchaam tot in afgelegene dee--gebrid
len heerfchappij voert! De flijmvliezen leveren niet llechts
eenen gereeden toegang aan de oorzaken, die nadeelig op
het ligchaam werken ; zij zijn ook , waar zij zich bevinden, zoo vele oppervlakten, die den invloed der Longtering met doodelijk gevolg terugkaatfen. Uit dezen zamenhang, en verder uit het verband, waarin liet flijmweeffel ook tot andere weeffels (laat , moet het onderwerp veel licht ontvangen. Op zulk eene wijze van
befchouwing van het ligchaam, zoo wel in den gezonden als ziekelijken toefland, rust die des Schrijvers. Dit
is cie ware betoogtrant. Langs dezen weg , met eens
den natuuronderzoeker gepaste omzigtigheid, moet de
Geneeskunde hare eigenlijke vorderingen maken. Door
zulk eene behandeling der wetenfchap moet zij hare ondervinding meer en meer aan de rede toetfen , en metderdaad empiria rationalis worden. De overeenkomst
tusfchen Jicht en Scrophulofis , - met betrekking tot de
Longtering, wordt door een gedeelte der Verhandeling
betoogd op fcheikundige en ziektekundige gronden, waarbij doorgaans fcherpzinnig geredeneerd en een goed ge.
bruik van de redeneringen van anderen gemaakt wordt.
Vervolgens tracht de Schrijver door eigene ondervinding,
vereenigd met die van anderen , en niet zonder goed gevolg, aan zijn betoog de noodige klem te geven. Bij
liet onderzoek naar de oorzaken toont hij met eigen
voorbeeld, hoe hetzelve behoort te ' worden bewerkitelligd. Het rioet tot in de kleinte bijzonderheden ver
moet zich hier niet alleen bij de-volgdwren:m
;

VOORLEZING.

421

ouders bepalen ; ook de gezondheid der grootouders dient
in overweging te komen. De Schrijver bepaalt hier de
aandacht bij menige gewigtige bijzonderheid, die tot de
opvoeding behoort, en op welke wezenlijk niet genoeg
gelet wordt. Het ware te wenfchen , dat, hetgeen hier
over de ligchamelijke opvoeding wordt gezegd, ook over
de ontwikkeling van den geest, afzonderlijk en meer uitgebreid, voor ouders en opvoeders, door denzelfden
Schrijver bearbeid wierd. Zoo als de Verhandeling nu
is , kan zij door de leeken, tot dit einde, niet met vrucht
gelezen worden ; zij vereischt zelfs onder de Geneeskundigen zulken, die iets verder gaan, dan de ziekten flechts
door probatum - middelen te willen genezen, zonder te
denken , hoe de bewerktuiging kan gekrenkt wezen, noch
zich om de oorzaken te bekommeren. Offchoon de Schrijver hier over de geneeswijze niet behoefde te fpreken ,
ontbreekt het niet aan wenken. Jammer over het ge
dat men hier en daar opmerkt, hoe hij zich te-hel,
zeer heeft moeten bekorten. Hij heeft echter wél gedaan, deze Verhandeling niet binnen den kring te laten
rusten, voor. welken zij oorfpronkelijk beftemd was. Zij
f:ichte buiten denzelven een uitgebreid nut !

Volks- Natuurkunde van den Mensch ; zinde eerie ge
uitlegging der belangrjkfe daadzaken be--menza
treffende het maak/el en de verrigtingen der Dieren ,
en b(/eorider van den 117ensch. hoor alle klas/en van
Lezers. Door PER C EVA L B. LORD, 111. D. enz.
Met eerie Voorrede van den Hoogg. Heer w. V R 0L I K, G Z. , M. D. , IIoogleeraar enz. te 4mflerdam. Uit het Engelsch door H. B. VAN H ORST 0 E,
M. et 4rt. Obfl. Dr. enz. Met een aantal Hout
Ijle Deel. Te Amflerdam, bi de Gebr.-fne4plat.
Diederichs. 1837. In gr. 80. XJI, 309 BI. f 3 - 60.
-
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kruik der Wereltbefchouwingen. (van de derde tot de
zeventiende Befchouwing) eene populaire phyfiologie ,
welke, voor zoo ver wij ons herinneren, de eenige is,
die in onze taal tot nog toe. bellond. Na ruim honderd
jaren tijdsverloop is intusfcheii de toeftand der weten
zeer veranderd, en N IE UW E N TIJ T'S arbeid,-fchap
hoe verdienfielijk ook voor die dagen en hoe veel goeds
bij ook thans nog bevat, kan aan den weetlust van het
tegenwoordige geslacht niet voldoen, zal men met het
ware ook niet veel verkeerds , en het ware ook niet onvollediger dan het thans gekend wordt, willen aanleeren. Het was derhalve geene onbelangrijke onderneming,
om, bij gebrek aan een oorfpronkelijk Nederduitsch werk,
uit eene vreemde taal het een of ander nieuwer populair
gefchrift aangaande de phyfiologie in de onze over te
brengen. Er zijn thans vele dergelijke boeken, zoo als
v. B A E a's Porle fungen ober Ilnthropologie (Königs-

berg 1824) , K. F. B U RD A C H, der Mensch Hach der
yerfchiedenen Seiten Feiner Natur, dnthropologie fir
das gebildete Publikum (Stuttgart 1837) enz. ' Wij ont-

vangen hier eene vertaling uit het Engelsch , waarvan
wij het oorfpronkelijk werk niet kennen , zoodat wij Beene vergelijking met hetzelve en deszelfs overzetting maken kunnen. " Het kwam ons echter bij de lezing voor,
dat dezelve wéI gelukt was ; terwijl de aanleg van het
werk over het geheel te prijzen is. De Schrijver heeft
bij deszelfs zamenfielling blijkbaar vooral van Engelfche
en Franfche werken gebruik gemaakt ; met de Hoogduitfche litteratuur fchijnt hij weinig of niet bekend te zijn.
Het is te prijzen , dat overal eenige gefchiedkundige bij
zijn ingelascht , bijzonder bij de behandeling-zonderh
van den bloedsomloop , waar de Schrijver zijnen onllerfelijken landgenoot H A R V BY naar waarde prijst. Ook
gaat eene - gefchiedkundige Inleiding vooraf, waarin H A LL E A'S verdienflen met warmte worden vermeld; terwijl
misfchien onze groote landgenoot B 0E K H A A V E niet
onpartijdig genoeg behandeld wordt, hetgeen de Vertaler
op eene andere plaats (bl. 132) niet onopgemerkt laat ,
.
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hoezeer hij deze opmerking veelligt meer gepast bij de
beoordeeling des Schrijvers had kunnen bijbrengen. —
De bijgevoegde houtfnecfiguren zijn grootendeels middel
Sommige, op vergelijkende ontleedkunde betrek--matig.
king . hebbende , figuren zijn uit de werken van H OM E
en c U i E R overgenomen.
Dit deel behelst alleen het organifche leven. Wij ver
dus nog de behandeling der zintuigen en der-wachten
bewegingswerktuigen. De befchouwing der verrigtingen,
waardoor de foort wordt voortgeplant en in [land gehouden , is uit het plan der behandeling niet opzet door den
Schrijver weggelaten.
Daar de Vertaler vóór eenigen tijd, zoo als wij vernamen, overleden is, zal veelligt de voortzetting achter
tenzij dezelve reeds geheel afgewerkt was. Op-blijven,
zijne vertaling hebben . wij alleen deze aanmerking, dat
hij de gewoonte van Engelfche Schrijvers , om fommige
plaatfen uit hunne algemeen bekende Auteurs aan te halen, niet regt begrepen heeft. Die plaatfen zijn in Engeland gangbare munt; elk verflaat ze en weet ze toe
te pasfen. In 't Nederduitsch bleven ze best of onvertaald , of men behoorde er althans voor den lezer de
oorfpronkelijke bronnen van aan te wijzen. Zoo lezen
bi. 24: „ Ook heeft de gewoonte , om vooraf
wij b.
„ eene ontl;edkundige kennis te vooronderftellen, die men
„ van lezers in het algemeen niet verwachten kan , de
hinderpalen vermeerderd, die in den weg lagen. aan
„ deze „ eigene befchouwing van het menschdom."
Wat is deze „ eigene befchouwing van liet menschdom"?
Wij zijn overtuigd, dat er in het 'oorfpronkelijke f}aan
zal proper Jludy of mankind ," de bekende woorden
van P o P E. Ook heeft de Vertaler fomtijds eenige dichtregels vertolkt , 't geen hem niet goed gelukt is. B. v.
op bl. 197 lezen wij :

v

v.

„

Worth all the dead. creation, in that hour,
To me appear'd this lonely nautilus."
dus overgebragt:
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„ Der doode fchepping 't waardst, fcheen me op dit nacht lijk uur
„ Deez' fiille (1) Nautilus, de pronkfchelp des Alwijzen."

Worth all the dead creation beteekent (om van den
versbouw niets te 'zeggen) niet: der doode fchepping
't waardst, maar: alleen even veel waardig als de ge
-heldo
(levenlooze) natuur.
-

De Hoogleeraar w. V R o L I K heeft voor deze vertaling eene Voorrede gefchreven , welke zich door buitengewone voorzigtigheid onderfcheidt, ons in het onzekere
latende, of hij de onderneming goed- of afkeurt. Alleenlijk zouden wij betwijfelen , of -le daarin gebragte
tegenstelling van ouden en nieuwen tijd, en de vermelding der tegenwoordige zucht, om geleerdheid op eene
populaire wijze in te kleeden, wel geheel gegrond is.
Wij hebben reeds in den aanvang dezer Recenfie aan
N I E U W EN TIJ T'S werk herinnerd, 't geen toch niet
voor geleerden bestemd was ; en zulke werken beftaan
er in allerlei vakken. Maar de dikke kwartijnen zijn verdwenen. Alleen de zucht , om alles in Penny-Magazine's , in kortbegrippen , in blaadjes te brengen, is voor
onze eeuw kenfchetfend. Wij zoeken minima ; de ganfche geleerdheid , kon het zijn eene geheele Encyclopedie, op een cent en .niet meer kostende dan een cent.
De Stoomwegen, door A. F. B .o U R t C I U s , Koninklijk Pruis fisch Agent der Postwagens en titulair Postmeester te Arnhem. Te Arnhem, bij W. J. Kruyt. 1837. In gr. 8vo.
123 Bi. f1-20.

Aanmerkingen op het iets over het nut der ijzeren wegen,
van Mr. D. DONKER C U R T I U s, door den Schrijver van
de Stoomwegen. Te Arnhem, bij W. J. Kruyt. 1837. In
gr. 8vo. 27 Bl. f : - 30.

De verhevene uitvinding, — eerie der merkwaardigste van

onzen in uitvindingen zoo rijken tijd , — het middel tot fpoedige gemeenfchap der" Volken en der burgers van denzelfdea
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Staat, die de handelsgemeenfchap bevorderen, volksvooroor.
deelen uit den weg ruimen , en veel moet bijdragen, om de
elkander In fnelle vaart bezoekende Natiën te verbroederen,
en de .pest der menschheid, den Oorlog, te bannen, — de
Spoorwegen, in één woord, hebben bij onze hoogstvoorzigtige en' langzame Natie het lot, dat de firaatwegen en kanalen voor groote fchepen tot in den aanvang dezer Eeuw hadden, ondergaan. Terwijl Engeland zijne bewonderenswaardige Liverpool - Manchester ijzerbaan heeft, en nog zoo vele
andere reeds heeft gemaakt of nog maakt; terwijl geheel
Duitschland zich voorbereidt, om van de Noordzee tot de
Maas en den Donau zulke wegen te fcheppen, en ook Frank.
rijk algemeen daarnaar verlangt; (reeds bezit het de voorproef in den weg van St. Etienne naar Lyon) terwijl België,
tot onze verbazing en befchaming, zich met een net van
ijzerwegen bedekt, daardoor reeds zijne welvaart in het ver
ziet herleven, en eerlang lintwespen met Keulen in tien-fchiet
uren zal verbonden zien, hebben wij nog letterlijk niets van
dien aard. Een uitmuntend Plan van eenen fpoorweg tus.
fchen Asnjerdana en Keulen , in 1834 door den kundigen L A li E
na lange voorbereiding voorgeteld , werd verworpen. Het
ter uitvoering gereede ontwerp leed fchipbreuk door gebrek
aan deelnemers. Sedert heeft de Koning, wien niets, wat
het welzijn des lands door groote ondernemingen aangaat,
vreemd 'is, de taak opgevat. Hij wilde tevens den waterwolf, die aan Hollands levensdeelen knaagt, — het Haarlemmermeer — breidelen, en den handel onzer beide groote
koopsleden door eenen fpoorweg bevleu eten, ten einde de
dreigende mededinging van BelgiJ onfchadelijk te maken. Beide voorfiellen zijn door de Staten - generaal verworpen. De
Koning, hierdoor niet afgefchrikt, heeft voor de aandeelen
aan den elrnheivfchen fpoorweg de renten verzekerd , het
groote firuikelblok in 1834, toen men, in fpijt aller waar.
fchuwingen , den fpoorweg nog niet als een onmisbaar reddingsmiddel voor Nederlands handel, maar als eene geldbelegging befchouwdc.
Maar nog eer het zoo verre was , toen men nog Hechts
wist, dat de Commisfie, door Z. M. voor het werk van den
fpoorweg benoemd , een gunflig verflag daarover uitgebragt
had, verhief zich uit Gelderland (uit Arnhem!) eene flem
tegen den fpoorweg. Maar het was de flem van een' Postmeester, van den lieer E o u a i e i u s, door zijne onderne.
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ming van fnelwagens genoegzaam bekend. Nu der Natie
ten laatfie de oogen opengaan, en Iedereen, reeds vóór de
aanbieding der beide wetten aan de Staten- generaal, 's Konings bekend gewordene gunflige denkwijze over den fpoorweg toejuicht, komt de Heer B o U RI CI U s ter bane met
twee brochures, de eene de zaak in 't algemeen befchouwende, de andere bepaaldelijk tegen den Heer DONKER CU RT r US, wiens hartig, vrijmoedig en van geestdrift voor het
welzijn des Vaderlands gloeijend betoog voor de fpoorwegen
bij tracht te weérleggen.
Het eerfie fink, de Stoomnwegen genoemd , verklaart zich
niet regtílreeks en openlijk tegen dezeive. Daartoe kende de
Schrijver de hemming der eindelijk ingelichte Natie te wél.
0 neen!, veelmeer bejammert hij (hl. 12 Noot) de onver.
fchilligheid der Natie omtrent het Plan van den Heer BAKE,
en zegt daarvan met zoo vele woorden : Deze onverfchilligheid grenst zoo na aan het ongeloofelijke, dat wij te vergeefs
naar grondige redenen zochten om haar op te fporen (te begrijpen). Maar vooreerst verzet hij zich , met de fchrander.
heid van eenen Veldheer, die zijnen tegenf ander op het zwak.
fie punt aanvalt, ten einde hem geheel te doen zwichten ,
tegen de inderdaad volftrekt ornoodige en louter tot vermaak
dienende onderneming van den fpoorweg tusfchen Haarlem
en dfmflerdain. Alles, wat hij daartegen inbrengt, is waar,
behalve misfèhien het. uitvaren tegen monopolie, hetwelk niet
te pas komt, wanneer de infchrijving voor iedereen openllaat, en hetwelk dan 'even zoo goed op de Handelmaatfchappij zou kunnen toegepast worden, die echter door den Schrijver hoogelijk geprezen wordt ,,. als een monument van de wijsheid des Konings.
Maar nu de 4rnhemfche fpoorweg! De Heer a OUR I c i US
aarzelt eerst om daarover vonnis te vellen; doch weldra doet
bij het voorkomen, alsof de floomweg van dno lerdam naar
.drnhem fiechts dienen moest om den handel der Hoofdftad
en van Arnhem ten koste van dien van Rotterdam en Nijmegen te bevoordeelen. Tweede kunstgreep; na het zwakfte
pant, zoo hij meent, overweldigd te hebben, zaait hij ver
vijandelijk leger. Maar waarom is hij dan-delhi,nt
zoo tegen de ,Stoombootmaatfchappij , die, dan'immers tot
heil van Rotterdam, in 1834 liet groote Plan des Heeren
a a a a heeft doen mislukken? Zij moge dit immers doen,
-
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want volgens n OUR! c i u s is de fpoorweg niet dan in het
voordeel van Amflerdain ?
Nu volgt eene vervelende , door niemand betwiste en ter
zake niets doende uitweiding over het nut, om onze havens
van bezwarende lasten, conditiën enz. te bevrijden, en tegen
de effecten fpeculatie. Gelukkig keert de Schrijver eindelijk
terug met te zeggen: fr/ 'erwijderen ons te zeer van ons
onderwerp, (bi. 26.) Het verder hoogst langwijlige betoog
moet dan Vrekken om aan te toonen , dat buitenlandfche havens boven de onze de voorkeur vinden door onze reeds ge.
noemde handelsconditiën; maar dat de mededinging der Han
nog veel meer te vreezen is door de webbe van-zefidn
floomwegen in het Noordelijk Duitschland. Men zou immers
zeggen : Wel nu ! dan moeten wij , uit het Noorden door
de Hanzejleden, uit het Zuideg door België bedreigd, immers juist fioomwegen aanleggen? Dit zou men te meer
denken volgens de plaats op bi. 37: „In onzen kleinen Staat
„ is de bureaucratifche eigenwaan en eigenliefde, welke zoo
„ vele zaken en menfchen in een valsch daglicht fielt, voor
hem, welke het waagt die aan te randen . uitermate ver.
derfelijk en gevaarlijk, omdat de Natie, in hare volkomene
„ lijdelijkheid , zich weinig of niet aan den loop der zaken
„ laai gelegen zijn, zich er weinig om bekreund, dat al„ gemeene en particulieren belangen aan welwillendheden (?)
„ en eigendunkelijke begrippen worden opgeofferd, welke in
„ eenen olichargifchen (oligarchifchen) Staat van de minderen
zelfs uitgaan, de meerderen aan boeijen leggen." Hierin
is zeer veel waarheid: maar wij fchrijven hieraan juist den
langen flaap onzer Natie ten aanzien der fpoorwegen toe,
terwijl alles rondom ons wakker was. De Schrijver legt nu
zijne droombeelden bloot. Hij komt, na vreefelijk langen,
nutteloozen omhaal, eindelijk op den voorflag, (bI. 41) om
eenen weg aan te leggen , mede voor Stoomrijtuigen ge.
fchikt, tusfchen Amflerdam en Utrecht, Rotterdam en
Leyden, Leyden en Utrecht, en van Utrecht over 4rnhem
en Doesborgh tot Sudlohn of daaromtrent: dat wij die, over
„ de grenzen, in twee armen fplitfen; de een tot Munfl;r,
„ de 'andere tot Keulen.' Vooral verlangt onze Schrijver,
dat de laatfie tot tland kome, (bi. 65.) Wel nu ! dan is immers de Heer B OU R r c i u s voor de ijzeren fpoorwegen ?
Het gelijkt er niet naar, waarde Lezer I Hij wil geene zeren fporen op die wegen gebruiken, — dat is veel te kost-
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baar, — maar bakfteenen, op zekere wijze bewerkt en op
eene laag van zeezand rustende, waaraan hij de geleerde na
tramroads en betons geeft, en veel nit het boekje-menva
van zekeren I Ieer Ti: o Ni A S S IN aanhaalt, en in een Nafchrift ook eenige pogingen in Sc/lot/and en Engeland federt
1831 gedaan, die echter weinig bijval of navolging fchijnen
te hebben gevonden, offchoon zij veel goedkooper zouden
zijn dan de ijzeren fpoorwegen, bijna zoo veel fnelheid be.
zitten, en ook op gewone wegen zouden kunnen dienen.
Dit mag dan toch wel te regt bevreemding baren. (*) De
Heer Postmeester, die op bl. 91 gefield had, „ dat de ver
betering het meest en individueel nut zal dichten , wan.-„
„ neer zij niet alleen en bij uitfuiting aan de floomkracht,
A maar tevens ook aan de dierlijke kracht dienstbaar zal zijn,
„ vermits deze, geringere kapitalen vorderende, daardoor
„ meer in ieders bereik ligt," begunftigt dus natuurlijk meer
de floomkracht ,op gewone wegen, waar men ook paarden
kan bezigen, dan de fpoorwegen. Klaar, wij vragen het le
beoordeelaar, zal men onvoorzigtig genoeg-dernbvog
zijn, otn zich of blindelings aan eene proef te vertrou w en,
die nog zoo weinig krediet in Europa gevonden heeft, of
nog langer met eene genoegzaam beproefde uitvinding te, wachten, tot dat de onbekookte vindingen van eenen Franschsnan
geheel op nieuw onderzocht zijn? Nog langer wachten? Wij
komen waarfchijnlijk, al wordt er dadelijk aan den fpoorweg begonnen, toch nog ter naauwerrood gereed, willen
wij niet overvleugeld worden door België. Gelukkig is het
oogmerk der tegenflanders van den ijzeren weg niet bereikt.
De baan naar Arnhem zal aangelegd worgen. Doch , hoezeer wij over 't algemeen de !trekking van dit boekje niet
goedkeuren, ééne zaak nogtans is, ook onzes inziens, waar
-

(*) Daar de fnelheid van 84 uren in één uur dagelijks op
de heen- en wederreis van Antwerpen naar Brusfel in werking
wordt gebragt, beoordeele men daaruit de waarde en waarheid van hetgeen n o u a ic zu s fchrijft op bl. 75: ,, Soms
„ is op railwegen de fnelheid van 30 mijlen, d. i. een af.
band van Ca. 84 uren, in één uur bereikt; maar deze
fnelheid is zoo weinig aan te raden en te vereenigen met
de veiligheid en met het materieel belang, dat de gewone
[ge/held zièh bij de lie/fr daarvan of 15 malen in het uur
„ heeft bepaald, zelden tot boven de 20 mijlen klimt."

DE STOOMWEGEN, ENZ.

429

en hoogst behartigenswaardig: het is de noodzakelijkheid,
om den fpoorweg niet alleen tot Arnhem, maar ook tot Keulen, of althans tot de Pruisfifche grenzen, voort te zetten.
Daardoor alleen toch wordt het oogmerk bereikt van met
den Belgifchen fpoorweg mede te dingen. Maar, ons, door
kwalijkgeplaatile zuinigheid, met ft'eenwegen in plaats van
ijzeren fporen te behelpen, — dit zou ons in Europa belagchelijk maken, en geenszins trekken tot opluistering van
ons volkskarakter bij vreemden.
De flijl van dit boekje is tusfchenbeiden niet alleen duister
door bastaard- en zoogenaamde kunstwoorden, („ het nut
„ van een paard kan gemiddeld worden gefchat op 600,000
dijnamodes in 't jaar") maar ook door gewrongene volzinnen, door pogingen oni aardig te zijn, maar die telkens mis
niet begrijpt: b. v. wat toch-luken,dimfotjs
is de „ PLUTO'S ijver, welke deHollandfche Ijzeren Spoor„ wegmaatfchappij bezielt"? (bl. 105.) Magtfpreuken, zoo
als bl. 93, dat het „ aan eene befliste zucht tot monopolifé„ ring moet worden toegefchreven , als alle Societeiten
„ (Maatfchappijen) zich voor de fpoorwegen verklaren, en,
„ wanneer op de fynonyme (verwante) tram- (bakileen-)
„ wegen geen acht fchijnt gelagen te worden." Maar zaken
en voordragt beide van de Stoomwegen zijn pog uitmuntend in
vergelijking der Aanmerkingen. Hier wordt tegen den Heer
DONKER CURTIU S eigenlijk niets met klem van redenen
betoogd. Het zijn Of magtfpreuken, 6f onverflaanbare pe.
rioden , die ons fomtijds r R A N S B A L T E S herinneren. Men
leze flechts op bi. 8: „Ijzeren - of andere foortgelijk effect
„ verfchaffende wegen zullen dan ook niets nieuws in dezen
„ (de uitvoer van vee) fcheppen, maar het beflaande en be„ kende flechts volmaken en verbeteren kunnen, even als zij
„ de zelfs aanzienlijke honderdjarige uitvoeren van verféhe
„ visch naar Duitschland, Belgié en Frankrijk, evenwel flechts,
„ doch zeer aanzienlijk zullen kunnen doen toenemen, welke
laatfte nagenoeg onafgebroken, zoo wel langs de Schelde,
„ als te lande, in ruiling tegen de voor onze jeneveritoke„ rijen onmisbare biergest plaats gehad heeft." B1. 15: » Wij
(temmen het Z. E. Geftr, toe, dat het algemeen den weg
exploiteert, zoo maar Zijn Ed. Geflr. regt heeft, den mensch
als koopwaar te befchouwen, daar trouwens een ieder,
„ die flechts betalen wil, een transport verwerven kan, al
„ ware het dan ook maar op kalverwagens, zoo lang als het

430

A. P. B 0 U It 1 C 1 U S, DE ITO011waGEN , Er4z.

„ den leenheeren past: hebben zij echter geen rijtuig meer
gereed, dan ziet gij den weg voor u als TANTALUS het
water. Uwe paarden en rijtuigen redden 'u niet uit den
De rigtJle weg moogt gij
„ nood." En in eene Noot:
„ met uwe voeten zelfs niet betreden: is de fchuit vertrokken, dan is het uw toch nog onverlet haar na te zwem ,, then." Wij gelooven, dat het alles aardigheden zijn, moeten; maar dezelve zijn onverflaanbaar voor den gewonen
Lezer, die niet den loop der gedachten des Schrijvers kan
raden. En wat beteekent het volgende ? (bi. 1) : Z. Ed.
„ wil het lot dezer natuur- en landgenooten verbeterd hebben
„ door de aanneming der 24 Artikelen, omdat het den weg
naar Belgié en Frankrijk zal openen, welke ons de beste
„ waar (menfchenvleesch) en alles wat een confortable huis.
gezin behoeft, zal aanvoeren , om ons rivier- en plasvisch,-„
„ kaifsvleesch , groenten en vruchten, gezouten boter en kaas
daartegen te doen uitvoeren." Wat beteekent hier toch het
woord nzenfchenvleesch ?
De Heer B 0 U R 1 CI U s is zoo ingewijd in onzen ilaatkundigen toeftand en behoeften, dat hij, vier maanden eer de
Koning aan den vurigen wensch der geheele Natie toegeeft
door de aanneming der 24 Artikelen, den wensch uit, „dat
het Hoogbe[tuur ronduit verklaarde, dat het flatus - quo
„ voortduren moet, eene betuiging, welke — wij houden
er ons van verzekerd — algemeenen bijval zonde vinden."
Om niet te lang te worden, flippen wij flechts met een woord
de valfche geestigheid der briesfende en fnuivende, waar
ook piaférende en caracolérende floomwagens aan,-fchijnlk
en het allerbefpottelijkile beeld van den beleefden Belg, die
in den - vruchtbaren boezem (van den Heer D 0 N K ER CURTI U s) een zaad geworpen heeft, enz. Doch het is ons onmogelijk, alle de veïkeerdheden, misliellingen, en vooral de
tallooze taalfouten op te noemen, die hier met volle handen
gelrooid zijn, en waarvan de kiem, in het werk over de Stoom.
wegen te vinden, hier ten volle ontwikkeld is. Om flechts
enkele haaltjes te noemen : manufacturing, bi. 10, vreter
(vrijer) bi. 18, beleiden (belijden) bi. 23. — Wij hebben
ons langer bij deze vlugfchriften opgehouden dan zij waard
zijn ; maar dit was om het belangrijke onderwerp.
„

C. ASSER, HET BURGERLIJK WETBOEK VEKGELEEEN. 1431

Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, vergeleken met het
Wetboek Napoleon; nagelaten werk van Mr. C A R EL AS S E R , enz. enz. 's Gravenhage en Asnfierdarn , bij de Gebr.
van Cleef. 1838. In gr. 8vo. 684 Bl. f6 - 60.
Groot was voor ons Vaderland in het algemeen, en voor
Regtsgeleerdheid en Regtsbedeeling in het bijzonder, het verlies van den bekwamen en verdienfielijken Mr. c. A s s E K;
en het verheugt ons, dat althans in één opzigt dat verlies
voor het Publiek vergoed wordt, door de uitgaaf namelijk
van des Overledenen werk over het Nederlandsch Burgerlijk
Wetboek, vergeleken niet het Wetboek Napoleon; welke uit_
gaaf door zijnen Zoon Mr. L. A s S E R en zijnen Neef Mr.
C. D. AS S ER ondernomen en gelukkig volbragt is.
Weinigen, bijna niemand was zoo in de gelegenheid en tevens zoo gefchikt voor dusdanige taak, als nu wijlen de
Heer Mr. C. A S S E K, die zelf Lid en Secretaris der Commisfie van Redactie der Nationale Wetgeving .was, en zulk
een voornaam aandeel in de werkzaamheden dier Commis.
fie nam.
Het werk, dat in goeden, zuiveren en aangenaam lezenden
ftijl gefchreven is, bezit dan ook al de verdienflen van een
handboek, hetwelk Advocaten , Procureurs en Nolarisfen de
beoefening van het nieuw -Nederlandfche in vergelijking van
het nog dikwijls in 't vervolg te pas komende FranfcheRegt
gemakkelijk maakt, en hen in float Relt , om, met de beide
Wetboeken voor en A s s E a's handleiding bij zich , dadelijk
hunne cliënten ce regt te helpen, zonder telkens zelf alle
overeenkomilen en afwijkingen te moeten nafporen; eene
taak, waarbij men , in den aanvang, al ligt iets over het
hoofd zou zien.
Doorgaans wordt de gegrondheid der veranderingen, bij
het Nederlandfche Wetboek ingevoerd, uitmuntend aangetoond. Minder gelukkig is de Heer A s s E R" geflaagd in zijn
betoog, dat te regt bij de nieuwe Wet de Echtfcheiding,
alleen ten gevolge van onderlinge toeflemming , verboden is ,
welke bij de Franfche Wet, echter zóó, dat die foort van
Echtfcheiding langwijlig, kostbaar en moeijelijk was, werd
toegelaten; en dat voorts te regt bij de nieuwe Wet de fchei.
ding van tafel, bed, goederen en zamenleving, bij onderlinge
toeftemming, is toegedaan, terwijl de Franfche Wetgever in
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dezen geene onderlinge bewilliging gedoogde. De Heer A ss ER geeft tot reden , dat de huwelijksband flechts om ge.
wigtige oorzaken mag verbroken worden, maar een afgezon.
derd wonen , offchoon het huwelijk niet ontbonden is , vele
onheilen kan voorkomen, zonder dat de heiligheid van den
echt daardoor miskend of gefchonden wordt. Hiertegen mag
men echter aanvoeren, dat het huwelijk, eens ontbonden zijnde, nooit cusfchen de gefcheidenen kan worden herlleld, en
dat die onherilelbaarheid, gevoegd bij het oniflagtige en kostbare der Procedure, onder de Franfche Wet, de meesten wel

zal affchrikken van vrijwillige fcheiding, indien er geene ge.
wigtige redenen beftaan, welke men uit kieschheld, en om
elkanders en der familién eer te fparen, geheim houdt; en
dat daarentegen, vermits de fcheiding van tafel en bed altijd
door opgevolgde verzoening herteld kan worden, en de hn-

welijksbetrekking weder aangeknoopt, alsof er nimmer ver.
fchil had beíiaan, men al dikwijls, bij de minfle onaange.
naamheden, zijne toevlugt tot het middel der vrijwilligefchei.
ding van tafel en bed zal nemen, wel wetende, dat er toch
weder een einde aan te maken is. Om nu zulk Iigtvaardig
opheffen en herftellen der huwelijksgemeenfchap voor te ko_
men, heeft de Franfche Wetgever geene fcheiding van tafel,

bed, goederen en zamenleving, ten gevolge alleen van onderlinge coeflemming, gedoogd. Hij hield het er voor, dat men
misbruik zou maken van eene vrijheid tot fcheiding zonder
opgaaf van gronden, met bijkomende vrijheid tot hereeniging,
als men verzoend is,; maar dat men niet dan na rijp beraad ,
en om wel geheime doch afdoende redenen, wederkeerig be.
fluiten zou tot een' voluirekt onheruielbaren flap. 1^ecenfent
twijfelt er dus aan, of in dat opzigt de'Franfche Wetgeving
door de Nederlandfche verbeterd Is.
De drukfeilen liaan achter het einde des werks aangewezen; fommige flechts zijn over het hoofd gezien, b. v. bi.
179, de noot onderaan: vergelijk echter § 284 hierna; het
moet zijn § 248.
Aan allen, die belang hebben bij eene gemakkelijke en fpoedige kennis van ons nieuw Burgerlijk Regt, dit werk aanbevelende, onder verwijzing tot nader en dieper onderzoek naar
dat van den Heer Mr. v o o tt o v i N, betuigen wij onzen
dank aan de geëerde Uitgevers voor hunnen arbeid en ijver.

J. J. VAN HERS VAN B E R
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Befchouwing der vroegere Wetgevingen omtrent den Handel in
Nederland, vooral in betrekking tot het daarb ij verhandelde
ten aanzien der in- en uitgaande Regten. Door Mr. j. j.
VAN HEES VAN B E R K E L , Subfl. Officier van Justitie te
Bmersfoort. Te Utrecht, bij N. van der Monde. 1838. In
gr. 8ro. 42 BI. f:. 60.
Als men alleen op den titel van dit vlugfchrift acht geeft,
zonder op het getal bladzijden te letten, dan zou men mee
een belangrijk en uitvoerig werk, waarin alle vorige-ne,
Wetgevingén omtrent den Handel In Nederland in oogenfchouw werden genomen, zich door den Schrijver te zien
aangeboden. Vooral na hetgeen de Graaf VAN HOGENDORP, in zijne Bijdragen voor de Staathuishoudkunde, de
Heer S T E R B in zijn werk over de Belastingen, zoo menig
Redenaar in de vergaderingen der Algemeene Staten, en eindelijk zoo, menig Opbeller van loste gefchrifcen, tot Staathuishoudkunde, Handel en Belastingen betrekkelijk, reeds
gezegd hebben , zou men hier iets nieuws en doorwrochts
verwachten: want waartoe een Rukje in het licht te geven,
welks inhoud goed en wél is, overeenflemmende met het gevoelen onzer beste Staathuishoudkundigen, maar tevens niets
behelzende, dan hetgeen reeds op veelvuldige wijzen en in
velerlei gefchrifcen Is aangewezen? Dit is echter hier het
geval. Het Rukje treedt in weinig ontleding en beoordeeling.
Het is de echo van het algemeen gevoelen in ons Vaderland.
Het is beknopt en goed gefchreven ; doch daar de meerder
eens is, en hij geene nieuwe gronden bij--heidtm
brengt tot overtuiging van andersdenkenden, zoo fchijnt het
ons het vijfde rad aan een' wagen. Voor hen echter, wier
bibliotheek niets over het behandelde onderwerp bevat, is
het niet overtollig. Zij ontvangen dan een welgelleld, of.
fchoon oppervlakkig, overzigt van iets, waarover boekdeelen kunnen volgefchreven worden.

Verhaal van den Giftmoord, door PIETER SAKES WEYNMA
aan Zijne Vrouw gepleegd, en van zijne Teregtlelling : met
Benige belangrijke Blagen, door J. VA N L E E U w E N , Griffer van de Regtbank te Leeuwarden. 7é Leeuwarden, by
Ff
DOEKBESCH. 1838. NO. 10.
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G. T. N. SuringaN 1837. In gr. Svo. VIII,
Bl. f: -75.
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Liberalismus, door M. T. M. ROEST VAN L I M B U R G. Te
Leiden, b ij P. H. van den Ileuvell. 1837. In gr. 8vo.
30 B1. 1: - 40.
De Heer v AN L a E U w e N levert een allezins naauwkeurig
en door Rukken gellaafd verflag van eene gruwelgefchiedenis,
bij welker lezing wij verbaasd moeten ílaan over de laagte',
waartoe een oorspronkelijk redelijk en zedelijk wezen , gelijk
toch ieder mensch is , kan wegzinken. Uit dit oogpunt is
het werkje niet alleen voor den behandelaar van criminele
regtsgedingen, maar ook voor anderen niet onbelangrijk. Opmerkelijk, en inzonderheid de aandacht van allen, die regter.
lijke posten bekleeden, verdienende, is de Bijlage D, Con.
les/Ze van REINE TIESRES, van den jare 1721, op welke
confesfie en de vrijfpraak van den toenmaligen Hove van Fries.
land, in weerwil daarvan, de Advocaat van den befchuldigde
WE Y N MA, wiens zaak in 1837 diende , zich beroepen had.
Die man had namelijk zichzelven, met opgaaf van alle om
bekentenis den fchijn der waarheid-ftandighe,zj
gaven, befchuldigd van zijne derde huisvrouw te hebben vermoord; maar het bleek den Hove , dat bij geheel onfchuldig
was, en alleen uit verdriet in het leven alles alzoo verklaard
had, met opgaaf van verzonnene bijzonderheden, om in zijn
eigen nadeel geloofd te kunnen worden. Het Hof van Asf fes
heeft• echter te regt begrepen, dat de zaak van w E TN MA
daarvan volstrekt verfchilde, als die flechts bekend had , toen
hij zich niet meer wist te redden ; terwijl alle indiciën, vooral
ook het vifusn -repertum der Medici, zijne fchuld bevestigden. De pleitverzorger van WE Y N M A verdiènt echter allen
lof voor zijne welgekozene en goedbelluurde, offchoon voor
den aangeklaagde vruchtelooze verdediging. Trouwens de
Heer Procureur Crimineel heeft met niet minder talent de
verdediging beflreden, en het gewigt der gronden was uit
den aard der zaak vóór hem en tegen den Advocaat, die van
eene hopelooze zaak flechts maken kon, wat in de gegevene
omstandigheden mogelijk was.
in een onzer Tijdfcllriften heeft Recenfent eene verguizen -.
de beoordeeling van het Liberalismus, door Mr. ROEST VA N
L 17i B U R G, gelezen. Die beoordeelaar houdt hein voor een'
.
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Advocaat zonder praktijk, die nu den flaatkundige fpelen en
omwentelingsgezinde beginfelen in de hand werken wil, Zeker zou eene uitgebreide praktijk den Schrijver verhinderen,
zich veel met liet flaatkundige te bemoeijen; maar wij heb
alleen te vragen: wat haat hier gedrukt? En fchoon wij-ben
wel willen erkennen, dat de waarfchijnlijk jeugdige Schrijver
zich van de zegepraal der welbegrepene liberale, en dus conilitutionele beginfelen, welligt te veel beloofc, kunnen wij
echter dat verderfelijke, dat alles omkeerende in zijti ulelfel
niet bemerken, en houden het voor onbetamelijk, aan iemand geheime booze bedoelingen toe te kennen. Het zij ons
vergund, van onze zijde te waarfchuwen, dat ieder op zijne
hoede zij, opdat, onder den fchijn van gehechtheid aan de
orde, het 4bfolutismrrs en het Obfcurantismus onder ons geen
veld winnen., De mensch valt doorgaans van het eene uitere in het andere, en omdat de Belgifche oproermakers en
verraders het Liberalismus tot leus en masker genomen hebben, worden de liberale beginfelen bij velen tegenwoordig
verfoeid. Men zou eveneens de Godsdienst kunnen haten,
om de gruwelen, in haren naam bedreven; maar men moet
den fchijn van het wezen , en den huichelaar van den godvruchtige weten te onderfcheiden.

De 4artsbisfehop van Keulen en de Pruisfifche Regering. Door
eenen Katholjken Schrijver. Uit het Hoogduitsch vertaald
en met eenige llanteekeningen en Bijvoegfels vermeerderd.
Te Utrecht, b ij van Paddenburg en Comp. 1838. In gr.
Svo. PI en 82 Bl. f : - 90.
Aanbeveling heeft het onderhavige gefchrifc niet noodig.
Bij deszelfs lezing zal het zich door inhoud en vorrh meer
„ dan overvloedig van zelf aanbevelen." Deze woorden van
den Vertaler, die zich C. K. onderteekent, neemt Ref., na
dit gefchrift gelezen te hebben, uit het Voorberigt, zeer
gaarne als zijne eigene over. „ De Schrijver is in de be.
handeling van zijn onderwerp de vier punten van befchuldiging gevolgd , welke de Pruisfifche Minister v o N ALTE N S TE I N, in zijn fchrijven aan het Domkapittel te
Keulen van den 15 Nov. 1837, ontwikkelt, en die in der
„ tijd door de nieuwspapieren bij herhaling zijn medege.
„ deeld;' en hij toont zoo wel de onbetamelijkheid van de
Ff2
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handelwijze des Aartsblsfchops , als de regtvaardigheid en gematigdheid van die der Pruisfifche Regering, zoo vrijmoedig,
zoo duidelijk en zoo gegrond aan, dat Ref. niet zien kan,
dat er iets van belang tegen in te brengen is. Alles is volgens de gebeurde zaken en beftaande wetten zoo wél berede.
neerd en uiteengezet, dat Ref. liever, dan een breeder en
dor verlag te geven, de lezing van het geheel allezins aanprijzen wil. — Mogt iemand vragen, of de Schrijver in waarheid Roomsch is, dan neemt Ref. nogmaals de woorden van
den Vertaler over: M Voor de zoodanigen diene tot antwoord, dat hij zich niet Roomsch, maar Katholjk noemt;
dat men in Duitschland een groot verfchil maakt tusfchen
„ deze benamingen , en over 't algemeen f echts de woorden
„ Katholisch en Christkatholisch hoort en ziet bezigen, terwijl
• wij nog altijd van.Roomsch, Roomschgezind en'Roomschka„ tholijk blijven fpreken; en dat in Duitschland, waar het
„ onderwijs, en vooral bet hooger onderwijs voor de Katho„ lijke Geestelijkheid, in handen of onder opzigt van den
Staat gefield is, mannen gevonden worden , wier grondige
geleerdheid, wier verlichten onpartijdig oordeel, wier vrije
„ geest en kloeke taal der Protestantfche Kerk tbc eer en ze
gen zouden verflrekken. — Onder deze leatíien behoort-„
„ ongetwijfeld de Schrijver van dit tlukje. Hij is zekerlijk
„ dezelfde, die die katholifche Kirche Preusfens gefchreven
heeft, en reeds daardoor alleen komt hem zulk eene
,, plaatfe toe."
„ De Aanteekeningen en Bijvoegfels," zegt de Vertaler,
„ waarmede het fiukje vermeerderd is, zijn derzelver oor„ fprong verfchuldigd aan de lezing van andere loste gefchrif„ ten of flukjes van den dag," en zij zijn niet onbelangrijk,
gelijk ook niet het laatfie, over den toef'and der Protestanten
in Oostenrijk, overgenómen uit de Al/gem. Iiirchenzsitung van
BRETSCHNEIDYR en zinIM'ERMANrr. De Vertaler had
er van zijnen voorraad gaarne nog wat bijgevoegd, waarvan
lij eenige punten opnoemt, maar heeft, vooral door de vrees
voor te grooce uitgebreidheid, er van afgezien; welke bijvoeging echter dezen en genen welligt niet onaangenaam zon
geweest zijn, en welke Ref. hoopt, dat de Vertaler gelegen beid vinden zal , langs Benen anderen weg mede te deelen.
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Disputatio Juridica inauguraÍis , de Napoleonte Legislatore et
Jurisconfulto, quam — publico et folemni examina fubmittit A. 1. S W A R T. Amítelodami ex officina typographica
J. D. Sijbrandi. 1838. 8vo. pag. 79.
])eze welgefch/evene Disfertatie verdient , om het belangrijke onderwerp , eene force vermelding. Het Franfche Wetboek houdt nu wel fpoedig op bij ons kracht van wet te bezitten, maar blijft toch ook voor onze Regtsgeleerden het
voorwerp van onverminderde belangfielling; en de Man, wiens
naam het draagt, blijft voor de Gefchiedenis te merkwaardig , dan dat niet elke poging, om hem in zijne meerdere of
mindere verdiende te doen kennen, welkom moet zijn. Het
was daarom een gelukkig denkbeeld van den Heer s WA R T,
om in korte trekken en geregelde orde bijeen te brengen en
te beoordeelen, wat N A P O L E O N als Wetgever is geweest
en heeft gedaan. De Schrijver verdeelt zijne Verhandeling
geleidelijk in de volgende drie Hoofddeelen.
In het eerde behandelt hij datgene, wat NAP 0 LEON ter
voorbereiding van het werk der Wetgeving heeft gedaan. Hij
toont daarin, hoe de Eerfte Conful den toeftand van Frankrijk voor her ontvangen zijner nieuwe wetten voorbereidde,
10, door de binnenlandfche rust te herftellen, 2°, door de
verfchillende partijen te verzoenen, 3°, door het land uit den
flaat der regeringloosheid te redden en een meer abfoluut
monarchaal befluur in te (lellen.
Het tweede Hoofddeel handelt over de wijze, waarop NAP 0 LE o N zijne wetten ontwierp, en over den weg, dien hij
ter -harer onderzoeking en vastdelling infloeg; een weg, die
in vele opzigten de regte mogt worden genoemd. Hij was
niet dwaas genoeg, om al het oude en door anderen voorgewerkte weg te werpen. Hij liet door vier bekwame Regtsgeleerden, TRONCISET, PORTAL IS, BIGOT DE PRAM c N u en M AL t V I L LE een ontwerp maken, waarbij vooral
ook het vroegere plan van c A nI B AC k R E s werd gebruikt,
en dit aan den confeil d'état voorleggen. Nadat het daar was
onderzocht, gewijzigd en goedgekeurd, werd het gebragt tot
her tribunaat , hetgeen, na gehoudene deliberatiën , aan het
corps législatif de aanneming of verwerping van iedere der
voorgedragene wetten voorsloeg. Toen echter het tribunaat,
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dat NAPOLEON noode, en flechts uit vrees, dat men te
fpoedig zijne heerschzuchtige bedoelingen mogt vermoeden,
had in (tand gehouden, -- toen het tribunaat zijne magt door
het verwerpen der wetten wilde wonen, wist deEerf'ce Conful de beraadflagingen te doen Haken, en liet ze eerst weder
aanvangen, toen hij van de tribunen geenen opzettelijken te
maar flechts bedenkingen en aanwijzingen ter ver--genflad,
betering had te verwachten.
In het laatfie Hoofdltuk handelt de Schrijver over NAP 0L E 0 N's eigene werkzaamheid als Regtsgeleerde. Hij was bij
de beraadflaging van den Staatsraad vlijtig tegenwoordig, en
bij lange na geen ledig toehoorder, maar voerde zelf dikwijls
het woord. De Schrijver toont, wat hem als Regtsgeleerde
ontbrak, voorbereiding, fiudie, maar tevens, hoe veel hij
door de fchranderheid en gevatheid van zijnen geest vergoedde; terwijl zijne onkunde van eigenlijke Regtsgeleerdheid op
zijn Wetboek minder nadeeligen invloed had, omdat hij zich
hier door bekwame mannen liet voorlichten of teregtwijzen.
Van belang is, wat over den Invloed van zijne eigene bij.
zondere plannen op zijne denkbeelden over fommige punten
van wet wordt gezegd, met name ten aanzien der artikels
over de echtfcheiding en adoptie. Het laatfie gedeelte van
dit ftuk dient, om, in eenige belangrijke voorbeelden, uit de
woorden van N A P O L E O N, bij de beraadflagingen gefproken, te doen zien, hoezeer hij zelf de zaken had overdacht,
en dikwijls belangrijke en juiste aanmerkingen maakte, waar
wetten werden gewijzigd of veranderd, zoodat het-dore
Wetboek niet alleen zijnen naam draagt, maar ook zijnen
geest ademt.
Men ziet, dat het deze Verhandeling niet aan belangrijk
ontbreekt, en wij bevelen de lezing van dezelve niet-heid
alleen den Regtsgeleerden aan, maar ook allen, die er belang In (lellen, Om N A P 0 LION nader te leeren kennen. Wij
wenfchen den jeugdigen Schrijver geluk met zijne welvol.
bragte taak, en hopen, dat hij hiermede eene gelukkige en
eervolle loopbaan moge intreden I

Gedichten van A. C. W. S T A R I N G. Ter tweede uitgave bij
verbeterd. IV Deeltjes. Te drnher, bij I. A.-engzamld
Nijhoff. In kl. 8vo. f 6-:
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Een aangenaam verfchijufel , dat de Gedichten van sv A3.1 N G, ter tweede uitgave bijeenverzameld, in eenvoudige,
maar net uitgevoerde boekdeeltjes, tot niet te hoogen prijs,
voor een grooter publiek verkrijgbaar zijn i Wij zullen ons
over den goeden. fmaak van onze natie verheugen, indien de.
ze bundels vol waarachtige, oorfpronkelijke poëzij een ruim,
een zeer ruim debiet mogen erlangen. STARING is een
echt Nederlandsch Dichter , een meester over onze fchoone
moedertaal; zijne verzen zijn vol pit en merg; hij verheft
zich boven dat alledaagfche, in vorm en onderwerpen beide,
wat zoo velen onzer Dichters en Dichtertjes kenmerkt. Hij
heeft een' rijkdom van luim en, geest, eene eenvoudigheid
van gevoel, eene kracht van uitdrukking, waarin weinigen
met hem kunnen vergeleken worden. Dat werd den heller
van deze korte aankondiging weder op nieuw levendig, toen
hij dezen herdruk van zoo vele voortreffelijke Rukken met
telkens vernieuwd genoegen las. Ze te beoordeelen, komt
thans minder te pas. Wij kunnen den waardigen Dichter niet
dan dankbaar zijn voor de moeite, welke bij aan dit werk heeft
beíleed, en hein en onszelve geluk wenfchen, dat hij, bij den
ftrijd, die er ook bij ons tusfehen het oude en nieuwe in de
poëzij gevoerd wordt, zijnen eigenen weg Is blijven bewandelen. De nakomelingfchap zal het zegel drukken op den
lof, hem bij den tijdgenoot, zoo niet altijd door de groote
menigte, althans door allen toegezwaaid, die verfland en ge
hadden, om het ware fchoone op prijs te Rellen.
-voel
Rornanti/che Poêzij van K. V I N K EI. E S. Te dmJllerdam , bij
P. Meijer Warnars. 1836. In gr. 8v0. 129 Bl. f 2-:
Deze bundel, te lang onaangekondigd gebleven, kwam eerst
onlangs den tegenwoordigen Ree. in handen, en hij haast zich,
om zich van eenen fchuldigen plagt te kwijten, en de lezers
op dit in vele opzigten verdienstelijk werkje opmerkzaam te
maker.. Het bevat drie romantifche verhalen : de Inval der
Noormannen, ELAVINA VAN POaIMLREN en MARCO
n o z ZA RI S. Alle drie deze Rukken getuigen van de bekwaamheid en de dichterlijke gaven van den heer v IN x EL E s, en zullen niet zonder belangflelling gelezen Worden.
llet minst beviel Ree. het laatile Ruk, dat te veel proza!
bevat. Het algemeene oordeel , hetwelk Ree.-fcheplatn
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over dit bundeltje meent te moeten vellen, komt hierop ne
Heer V I N E E LE S toont vele uitflekende dichter--der.D'
lijke eigenfchappen te bezitten. Zijne taal is levendig, krachti g , beeldrijk, dikwijls zoecvloeijend. Zijne verfi.ficatie ver
lof. Vooral in zijne $ L A V I N A VAN P O M --d^enthog
M E R E N heeft hij gelukkige proeven gegeven van het gebruikmaken van minder algemeen gebezigde voetmaten, en
zijn Inval der Noormannen heeft hem gelegenheid gegeven,
om zich op eerie gelukkige wijze van de Noord/the poëzij te
bedienen. In vele opzigten verdient dus deze bundel eene
zeer gunflige onderfcheiding. Maar het groote gebrek dezer Rukken fchijnt Ree. toe in het geheele plan van ieder
derzelven gezocht te moeten worden. De détails zijn dikwijls fraai, zelfs zeer fraai; maar het geheel laat koel, of
boezemt te weinig belangftelling in. Dat is vooral ook het
geval met het eerfte fluk, anders zeker het voortreffelijktle
in den bundel; de lezer verwacht meer, verwacht van den
dapperen T H OR M O D nog meer en beters , en legt aan het
einde het boek niet geheel voldaan ter zijde. Ree. zou dus
den Dichter wel willen aanraden, het plan van zijne Rukken
meer door te denken en uit te werken, en houdt zich verzekerd, dat hij dan zeer veel voortreffelijks zou kunnen leveren. Ook nu verdient deze bundel vele lezers , en moge
ook deze korte en fpade aankondiging (hekken, om de aan
nogmaals op denzelven te vestigen!
-dacht
Gedichten Van P. H. G R E a. Te 's Graven/lage, bij S. de Vis.
fer en Zoon. 1837. In gr. 8vo. 101 BI. f 1- 50.

D

e Heer G'R EB fchijnt bijzonder gehaast te zijn, om door
middel van een' bundel gedichten zijnen naam beroemd te
maken: althans zijn boeksken kwam Ree. eenige dagen vroeger ter hand, dan de Almanakken het licht zagen, waarin
verfcheidene der (tukken waren opgenomen. Waarlijk, dat
is wat fierk , en zulke meesterfiukken zijn de verzen van den
Heer GREB nog niet, dat hij zou mogen vorderen, dat men
ze op deze wijze dubbel betale en bezitte! Zijne gedichten
behooren onder diegene, waarvan niet veel kwaads , maar
ook -niet veel bijzonders te zegen valt; die zich wel laten
lezen, nu en dan goed en gemakkelijk geverfificeerd zijn,
maar zich door niece bijzonder onderfcheiden. Er heerscht
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een goede geest In dezelve; maar waarom het noodig was,
dat ze zoo fpoedig tot eenen bundel werden verzameld, begrijpt Rec. niet. Er is zoo veel gelegenheid, om van tijd
tot tijd eens een vers te plaatfen , dat men niet te fpoedig
moest zijn, om geheele bundels te willen leveren, die al
zeer uitflekend moeten zijn, indien zij met genoegen zullen
worden gelezen. Zonder dan den Heere G R E B aanleg te ontzeggen, geldoven wij toch niet, dat deze Gedichten hem
een' grooten roem zullen bezorgen. Zij kunnen met zoo vele
anderen in den Eiroom medegaan; maar ook van hen zal het
gelden: tranfeant cum caeteris.
De Hoop. Dichtfluk van T H. C A M P B E L L. Vrij gevolgd
naar het Engelsch door G. L. V. 0. V. S T A V E R E N. Te
Nijmegen, b ij C. A. Vieweg. In kl. 8vo. VI en 72 BI.
f 1-20.
Sardanapalus, Treurfpel. Naar het Engelsch van Lord n
ION, door a. V I N K E L E S. Te ImJlerdam , hij F. Kaal.
In kl. 8vo. VII en 120 BI. f: - 90.
Het eerlte dezer voortbrengfels van Engelfchen bodem heeft,
zoo veel Ref., bij gebrek aan het oorfpronkelijke, oordeelen
kan, een' gelukkigen overbrenger gevonden in den reeds kort
daarop overleden' VAN OOSTEN VAN STAYEAEN, en
is dezer overplanting wel waardig. Voor elk der twee Zangen is een inhoud geplaatst, „ om het overzigt en den loop
„ der denkbeelden" (die niet altijd even duidelijk is) „ ge
makkelijk te maken." De eerde Zang bevat hoofdzakelijk-„
den invloed der hoop op verfchillende betrekkingen en om.
iandigheden des menfchelijken levens; de tweede, de hoop
in haar naauw verband met de liefde en de verbeeldings.
kracht, en haar uitzigt op onflerfelijkheid. — Achter eiken
Zang zijn, ter opheldering van fommige plaatfen, eenige aan
gevoegd, die nog wel met eenige andere hadden-teknig
kunnen vermeerderd worden: doch Ref. is over 't geheel
geen vriend van dichthukken met aanteekeningen, en kan,
onder het lezen van de eeríie, er moeijelijk toe befluiten,
om de laarile te raadplegen: naar zijne gedachten moet een
Dichter zich niet zoo duister uitdrukken, of zijne beelden
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niet van zoo verre halen, dat zijne lezers aanteekeningen
noodig hebben. Vroegere Dichters piagten wel eens hunne
gedichten op te fmukken met fchoonheden (zoo het dan nog
fchoonheden heeten mogten) uit de verborgenfle diepten der
Grlekfche en Romeinfche Mythologie en Godenleer, waarbij
men fomtijds wel een commencarie noodig zou hebben; maar
dat onze tegenwoordige Dichters her toch alzoo niet gaan
doen met zich in de Noordfche of Indifche te verdiepen,
(gelijk bier op het einde van den 2den Zang met de laatfte
gefchiedt) die flechts aan zeer weinigen bekend zijn, waarbij men dus ophelderende noten zou moeten te hulp roepen! — Voor het overige kan Ref. dit Dichtfluk, zoo wel
wat inhoud als wat Hollandfche verfificatie aangaat, met genoegen ter lezing aanbevelen.
Minder gelukkig fchijnt ons de keus, die op het andere
boven genoemde Engelfche voortbrengfel gevallen is. S A p_
D A N A P A L U S, offchoon hier, blijkens bet Voorberigt, gunfiiger, dan men doorgaans doet, beoordeeld, komt hier nog
tans over 't geheel niet voor als iemand, die groot belang
inboezemt en wiens lot inen grootelijks beklaagt; want hij
verfchijnt, in de twee eerfle over 't geheel flaauwe Bedrijven, als een verwijfd Oostersch Vorst, wien weelde en vermaken boven alles gaan, en zorgeloos en befluiteloos de gevaren doen voorbijzien; daarna, ja, werpt hij zich in den
firijd ,doch meer met onbezonnen drift en pralerij,, dan niet
ware welberadenheid en heldenmoed. Eenmaal, ja, uit bij
zeer goede gevoelens jegens zijne waardige, maar geheel
door hem veronachtzaamde Gemalin; doch weldra werpt bij
zich weder in de armen zijner geliefde Jonifche Slavin ax viIt fl A t op welke hij tot in zijnen wanhopigen en nogtans pralenden dood verflingerd blijft, en die in dit ftukzulk eene
hoofdrol fpeelc, dat zij hem bijkans overfchaduwt, en in hare betrekking, zoo als die dan is, zich vaster en grooter
toont, dan hij. Groote aanwinst voor de tragifche Poézij
in onze taal fchijnt het dus niet te zijn. — Ref., het oor
niet bij de hand hebbende, kan over de waarde-fpronkelij
der navolging niet volkomen oordeelen, waarin de Heer vrrrx E L$ s verklaart, „ drie ontbeerlijke, ja ten deele florende
„ tooneelen en hierdoor ruim 900 dichtregels achtergelaten
„ te hebben." Sommige partijen fchijnen gelukkig overge.
bragt te zijn; op andere plaatfen is het zwakker, fiijver,
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prozaïfcher : of het origineel, of de kopij daaraan fchuld heb_
be, zij in het midden gelaten! — De correctie mogt hier
en daar beter zijn: hieraan althans wil Ref. liefst verfcheidene taalfouten en onnaauwkeurigheden toefchrijven, tot welker nadere aanwijzing hij zich thans niet kan verledigen. (•)

(•) Zich van iemand beklagen, (bl. 8) voor over iemand,
is een Gallicismus; iemand onderbreken, (bl. 38) voor in de
rede vallen, een Germanismus.
Romantifche Reizen van een' Enggelschmgn , door Normandië ,
Brittannië en de Pyreneën. Naar het Engelsch. II Deden.
Te Jinflerdam , b ij J. C. van Kesteren. 1837. In gr. Svo.
466 BI. f' - 50.

I

n plan en aanleg heeft dit gefchrift veel van de Reiskuur
door L A s . die wij onlangs aankondigden. Ook hier is de reis
het voertuig tot mededeeling van eenige verhaaltjes. Het eerre
is natuurlijk beter, dan het andere; de fchildering dernatuurtooneelen in de Pyrener'n is belangrijk, ook om het min
bekende; de gefchiedenis van den hoofdperfoon romantisch
genoeg. Kortom, de beide Deeltjes zijn niet ongefchikt voor
Leesgezelfchappen. Ten aanzien van het uiterlijke merken
wij alleen aan, dat fchoonvader voor Jliefvader, D. I, bl. 8,
eerre verkeerde uitdrukking is , die onzer tale fchijnt te willen
binnensluipen ; dat de Franfche voormalige provincie Bretagne
op den titel en elders Brittannië genoemd wordt; en dat Deel
1, bl. 210, de woorden vaagt had, gelijk ald. bi. 219, reg.
11, het woord niet is uitgevallen. Een diepe put, waarin
de gids !teentjes wierp, waarvan de val eerst verfcheidene
minuten daarna werd befpeurd, (of beter gehoord, want befpeurd is meer gezien) D. II , bl. 164, zal wel overdreven zijn.

Het Boekje over het Leven na den Dood, naar het Hoogduitsch
van Dr. MISES. Te Groningen, hij J. H. Bolt. 1838. In
8vo. 42 Bi. f : - 40.

De Schrijver, die zich, onder den verdichten naam van
Dr. Niles, door onderfcheidene viugfchriften over de Cho-
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lera , over de Maan uit lodium beflaande enz., ook bij ons
heeft bekend gemaakt, maar wiens luim niet altijd den toets
van een' goeden en gezuiverden fmaak kan doorílaan, heeft
in het voor ons liggend werkje een ernfiig onderwerp zonder fcherts behandeld. Is echter reeds de titel zonderling,
nog vreemder is de inhoud. Het is ons zelfs niet mogelijk
te zeggen, wat de Schrijver eigenlijk wil, al fchonken wij
hem ook, het bewijs zijner dellingen. Hoezeer Rec. in den
llijl en trant der Duitfche natuurphilofophen geen vreemdeling
is, heeft hij echter zelden iets, zelfs van den duisteren
S C H E L VER, (b. v. die lichen Formen des Lebens) in handen
gehad, hetwelk zoo geheel wartaal was, als het onderhavige
gefchrift. Moeten wij zeggen, wat wij er van begrepen hebben , dan fielt de Schrijver , dat de menfchelijke geest na den
dood overgaat in het algemeene leven van deze aarde, en
voorts perfoonlijk voortleeft en voortwerkt in andere menfchen, waarop hij invloed uitoefende, en dat hij later, op
een' hoogeren trap, in den wereldgeest overgaat. dizoo is
de aarde niets anders dan een ei, uit hetwelk de zon belfendig
geesten uitbroeit, die naar omhoog vliegen op vleugelen des
lichts. Hoe ver dit denkbeeld van het ware begrip van oniierfelijkheid verwijderd is, zal elk ligtelijk inzien. Maar
nog eens , wij verklaren, het zonderlinge en daarbij flordig
vertaalde boekje niet te verdaan, doch gelooven niet, dat
bet eene betere vertaling waardig was. Inderdaad, het is te
verwonderen , hoe men zulke onzinnigheden in ons Vaderland vertalen, en hoe men Uitgevers voor zulke vertalingen
vinden kan 1
-

J. VAN DER HOEVEN.

Naberigt.

D e Reeenfenc van

REED ,

zes Maanden in een Klooster,

meent zich te herinneren, dat in die Recenfie gefproken wordt

van C A 11.0 L I N A P I C H L E R'.s Vrouwenwaarde en Verovering
van Praag. Die aanhaling deed Rec uit het geheugen. Het
moet zijn: CAROLINA PICHLER, de Zweden in Praag,
of Vaderlandsliefde en Vrouwendeugd. De Redacteur gelieve
dit ce verbeteren.
No. IX. Boekbefch. bl. 400, reg. 23. leze men: Labdacidarum.
No. VII. Meng. bl. 368. reg. 2. flaat is in plaats van in.
No. IX. -- bl. 477. reg. 8. leze men: niets anders.
No. X. — bI. 495. re& za. leze men: uit eens wereld... IN etxa
wereld, enz.

BOEKBESCHOUWING.
Liefde en Waarheid, de beide Leidflarren der Opvoeding; aan alle Ouders en Opvoeders, die het wezen19k belang van hunne Kinderen of Kweekelingen behartigen en hun duurzaam geluk willen bevorderen ,
wQlmeenend aanbevolen. 1/r ij gevolgd naar het Hoog
D4 6 L L E R, Predikant te Grobitz ,-duitschvanw.
en Hoofdbefluurder van het aldaar gevestigde Opvoedingsge flieht voor Jongelingen; door L. A. TE WINK E L. Te Dordrecht, bi H. Lagerwey. 1837. In
gr. 8vo. VIII en 298 bl. f 2. 60.
„ fat
!'
is opvoeding ' vraagt de Schrijver aan liet
der
eerfte rubriek van dit gefchrift, en zijn anthoofd
woord is: „ De opvoeding van den mensch , wiens be„ fl emming liet is Gods beeld te dragen, beílaat in niets
„ anders dan in de geregelde en met de natuur meest
overeenkomflige vorming en opleiding van den jeugdigen geest tot het evenbeeld van God." .Offelioon er
omtrent de naauwkeurigheid en volledigheid van deze befchrijving wel eenige twijfel zou kunnen geopperd worden , willen wij ons alleen bij het hoofddenkbeeld bepalen , dat de Schrijver heeft willen uitdrukken; en dan
mogten wij verwachten , dat dit hier het heerfchende zou
zijn , het voorname oogpunt , waaruit het werk der opvoeding befchouwd wordt, en wij zouden dan met den
Vertaler inflemmen , die zulks dit werk als eene verdienfie aanrekent. Doch dit is Rec. bij het lezen van dit
boek zoo duidelijk niet geworden: hij vond er hier en
daar wel eens melding van gemaakt, maar het niet zoodanig als het hoofddenkbeeld op den voorgrond gebragt,
dat alles daaruit afgeleid en ontwikkeld, of alt?iahs daar
een natuurlijk verband gebragt werd. —-medflsin
Voor de behandeling van de twee dingen, die is 6 L L E R
Gg
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in de opvoeding aanprijzen wil , legt hij twee Bijbel
, MARC. X: 13 e. v. en j o A rr.-platfengrod
VIII: 32; maar de laatfle heeft geen de minfle betrek
opvoeding ; waarheid is daar , blijkens het-kingtode
oogmerk van j E z u s, de ware leer en wat de eeríte
betreft , daaruit ziet men , ja , zijne liefderijke gezind
jegens kinderen; maar daarom kan men nog niet in-heid
een' bepaalden zin zeggen , dat „ wij van Hem ontegenzeggelijk de gelukkigf'ce behandeling onzer kinderen
„ leeren ," en „ Hem den grootilen opvoeder der men„ fchen" noemen. Van zijnen omgang met kinderen weten wij bijna niets; en opvoeder kon Hij, naar zijne bijzondere beflemming, niet zijn. God, die zich in zijn
Woord den Hemelfchen Vader noemt , kan men wel ,
met even eerbiedig gebruikte menfchelijke fpreekwijze ,
den grooten Opvoeder der menfchen, en den Bijbel, in
zeker opzigt , het boek der gefchiedenis zijner opvoeding
van het menschdom noemen ; maar daarom is de H.
Schrift nog geen opvoedingsboek, in een' bepaalden zin,
ten opzigte der kinderen. Het is jammer, dat men , bij
de beste bedoeling, wel eens te veel uit iets halen wil ,
en daardoor de kracht van het ware bewijs of nut-, dat
er in ligt, verzwakt.
In de eer/le Afdeeling, waarin de liefde den opvoeders aanbevolen wordt , vindt men de volgende artikelen
behandeld : De eenige ware liefde, naar I c o it. XIII:
4-8, (zeer oppervlakkig en onbeftemd * bij dit onder
De zuigeling onder de be/charming der vrome-werp.)
liefde. De genezende kracht der vrome liefde, (zon
Liefde do' bron der deugd. De in--derlingopfcht!)
vloed der liefde op de ligchamelijke opvoeding. Liefde
de trouwe leidflar des kinds ook buiten het ouderlijke
huis. Dit alles vindt men van bl. 9-91 , en maakt, alzoo flechts ruim, een vijfde van het geheele boek uit.
Indien M S L L E R Bene volledige ontwikkeling en toepas
liefde , in betrekking tot-fingvahetrodbl
de opvoeding, had willen leveren, dan zou men billijk
mogen vragen : „ Is dit nu alles ?" maar hij fchijnt
:
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over het een en ander flechts eenige wenken te hebben
willen geven: dit moeten wij zoo veel te meer denken,
daar de ílukken onderling weinig orde en zamenhang hebben , maar veeleer op zichzelf flaande korte vertoogen
zijn. Dit neemt nogtans niet weg, dat men hier ver
belangrijke opmerkingen vindt , die Rec. gaarne-fcheidn
ter behartiging wil aanbevelen: over het een of ander,
waarmede hij zich niet zoo goed vereenigen kan, uit te
weiden, laat de plaats hier niet toe.
Veel breedvoeriger naar evenredigheid is de tweede Afdeeling, die over de waarheid handelt. Over het geheel
kan men in deze, zoo wel als in de eerfte , zien , dat de
Schrijver fomtijds meer eene fchool of een opvoedingsgeflicht onder het oog gehad heeft , dan wel de huifeDe inhoud dezer Aflijke en ouderlijke opvoeding.
deeling is onder de volgende 'rubrieken vervat: Objective en fubjective waarheid. — Dwaling, begoocheling,
leugen. De volgende gezegden, (bl. 105) dat „ de meeste menfchen , en ook dikwijls de dieren ," (hoe komen deze , als geene redelijke en zedelijke wezens , hier
te pas?) „ er op uit zijn, om anderen voorbedachtelijk
te misleiden , en de objective waarheid voor hen te
verbergen ," en dat „het kind zijne ouders naauwe„ lijks voor de eerl'e maal vader en moeder genoemd
heeft , of de leugen ontheiligt voor de eerfle maal zijne lippen ;" deze overdrevene , wantrouwen en menfchenhaat inboezemende magtfpreuken zou Rec. niet gaarne onderfchrijven , maar meent, bij alle gebrek en ver
dezen , nog veel meer natuurlijke liefde tot-kerdhin
waarheid in den mensch te mogen aannemen. — Vorming van juiste voorflellingen in de vroegjie jaren. Hete
hier gezegde over gepaste prentenboeken en fpeelgoed,
offchoon niet nieuw, is goed ; over het laatíle evenwel
oppervlakkig. Beter is over 't geheel het hier opgemerkte over gefchiedenisfen , voor de jeugd gefchikt ,
waarvan M Ö L L E R teregt fchrik- en fpook- en roovershistoriën uitzondert: maar hoe is het dan mogelijk, het
fprookjc te verdedigen , ja er hoog mede te loopen , en
Gg2
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vooral wanneer men zulk een toelaat, dat (zie bl. 132)
oolo werkelijk zijne (tof van den dood en den duivel ,
,, van toovergodinnen en berggeesten ontleent" ? hoe is
het mogelijk , zoo inconfequent te zijn , en dit aan te
prijzen , terwijl men de fpookhistoriën met alle reden
verwerpt ? — Het eigenlijke onderwijs , d. i. zoo als
terl'ond uit de behandeling blijkt , het fchoolonderwijs. -De opmerkingen over lezen, fchrwen, teekenen, vorrnleer en rekenen, zijn over 't geheel wé1, maar meest,
vooral over de drie laatfte punten , zeer kort en opper
oefeningen in denken en fpreken is-vlakig.Oerd
veel goeds gezegd, ook om het onderwijs in de Natuurlijke Historie enz. als denkoefening te gebruiken ; maar
dat over de Aardrijkskunde en de Gefchiedenis , elk in
drie curfen, zoo als die door den Schrijver worden opgegeven , is ; behalve andere zwarigheden , die er zich
tegen verheffen , veel te omílagtig , en fchijnt in de uit
onmogelijk te zijn. Zoo is het ook met de-voering
fpreekoefeningen over de Taal, veel te omilagtig , afgetrokken en langwijlig : dit goede is er in, dat het op
het grondig leeren van de moedertaal, als voorbereiding
tot bet leeren van andere talen , aandringt , en ook het
taalonderwijs tot denkoefening maakt; maar de ganfche
methode fchijnt verfchrikkelijk veel tijd weg te nemen,
GodsdienJlige waar
en toch niet aangenaam te zijn.
hoogte
waarheid. Ook
en
fubjectief
de
heid, objectief
tot
het fchoolonhet onderrigt hierin fchijnt M ó L L E R
derwijs te rekenen ; doch volgens onze fchoolinrigtingen
kan dit niet , en (zoo als Rec. wel eens meer gezegd
De Bijbelheeft) behoeft en behoort dit ook niet.
fche Gefchiedenis wil de Schrijver in twee curfen behandeld hebben , namelijk in den eerflen bijzondere perfonen, in den tweeden geheele Volken : het is echter
moeijelijk , dit zoo van elkander af te fcheiden ; en , naar
de hier gegevene voorbeelden geoordeeld , bevat de tweede curfus dat onderfcheidende niet uitfluitend , want daar
vindt men ook perfoonlijke artikels, zoo als A B R AH A M'S vredelievendheid , onbaatzuchtigheid enz. ; j A-
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beproevingen ; C H R I S T U S in den tempel voor
s T u s gedoopt , enz. Daarenboven ont--gefld
nog
het groote kenmerk der Bijbelfche
breekt er dan
Gefchiedenis aan , welker hoofdzaak eigenlijk niet is eene
gefchiedenis van perfonen of Volken , maar die van Gods
Openbaring aan het menschdom , door middel van perfonen en van één Volk. — De Christelijke Zedeleer,
die hier ook al weder, maar in eene omgekeerde orde,
van. de Geloofsleer afgefcheiden wordt, naar de orde der
10 Israëlitifche geboden te behandelen , verwerpt in ö LL E a, om aangevoerde redenen , te regt ; maar Ree. zou
dan ook van dezelve niet zeggen, zoo als bl. 246,
„ door God zelven den menfchen gegeven ," want de
historifche waarheid zegt uitdrukkelijk aan Israël."
De Schrijver wil de levensbetrekkingen der kinderen ten
eenigen grondílag der verdeeling leggen ; maar in de ontwikkeling hiervan is hij zeer kort, en men, ziet niet ,
hoe hij daarin alles kan opnemen, en niet in herhalingen
vallen. Zijne tweede afdeeling der Zedeleer is nog zonderlinger : deze moet dienen , om den onderwijzeling bekend te maken met de natuur van het Godsrijk, dat
CHRISTUS op de aarde gefticht heeft, om hem met
deszelfs geest te doordringen; maar hier moet men immers op fommige dingen der eerfie afdeeling terugkomen, en zoo ook in de zoogenaamde Geloofsleer vallen :
en hoe kan het gebed: Onze Vader enz. , gelijk de
Schrijver wil, hier tot een leiddraad dienen ? wat fchijn
of fchaduw is daarin van een zedelijk onderwijs? Voorts
komen hier goede opmerkingen voor over hetgene, dat
men doorgaans tot de Geloofsléer brengt ; maar tot geregelde form van onderwijs in de Godsdienstleer draagt
het niet veel bij. De Polemiek en Symboliek, die M 6 LL E R bl. 269 e. v. , hoewel gematigd hierover fprekende , ook al wil geleerd hebben , kunnen de meesten wel
misfen , zeer velen ook niet eens goed vatten : goede ,
echte , zuiver Bijbelfche gronden voor hen te leggen , is
wel het voornaamfle. — Het is intusfchen bij al het
meer of minder goede , dat hier voorkomt , zeer te verC o B'S
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wonderen , dat M i L LE r. bij de godsdienflige waarheid
en de Inededeeling van dezelve weinig of niet van. de liefde gewaagt , en evenmin van zijne eerfle ílelling , die de
grondílag van het geheele boek fcheen te zullen zijn,
van de opvoeding , als vorming des menfchen naar het
beeld van God, dat hij draagt: waarlijk, zoo ergens,
dan ware het hier gefchikt geweest , om breede plaats
aan deze beide dingen in te ruimen. Dit is te meer te
bejammeren , daar het op alles volgende Befluit : De
waarheid zal u vrqmaken, nog zeer belangrijke ver
hartelijke uitboezemingen bevat, waarbij van-manige
de zoo even gemelde ftelling insgelijks zeer goed partij
had kunnen getrokken worden. — Men onderzoeke en
proeve dan ook hier alle dingen , behqude wat houdbaar
is, en doe er zijn nut mede!
De vertaling fchijnt , zoo verre wij, zónder het oor
te hebben, kuunen oordeelen , zeer goed-fpronkelij
uitgevallen te zijn; en de Heer T E W INK E L heeft wél
gedaan met nu of dan , wanneer het door M ö L LE R
geftelde meer op Duitschlands taal , letterfchrift en ge.
fchiedenis , dan op die van Nederland, betrekking had ,
deszelfs voetfpoor min of meer te verlaten , en een zij
te kiezen , dat tot hetzelfde einde brengt.
-pad

Twee Leerredenen to gedachtenis van den geduchten
lhatervloed des jaars 1825 in Noordholland. Door
T. II. bi. DIE PER INK, Predikant te Ransdorp en
Schellingwoude. Tè 1lmflerdam , by H. Weyting.
In gr. 8vo. 51 BI. f : - 60.

D

e Eerw. D 1 E P E R I N K gevoelde zich opgewekt, om
in het jaar 1835, door het houden van twee leerredenen,
de gedachtenis te vieren van den geduchten watervloed
van het jaar 1825 , en meende, dat , wat voor zijne ge.
meente nuttig kón zijn , ook elders gunflige gevolgen
kon te weeg brengen ; dit deed hem tot de uitgave befluiten. Het uitgeven van enkele gelegenheidsleerredenen
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is zoo zeer door de gewoonte gewettigd , dat , wanneer
aan het lezend publiek iets , dat eenigermate bruikbaar
is, wordt aangeboden, wij nimmer zulke ílukken met
zoodanige geltrengheid willen beoordeelen , alsof zij als
modellen worden geleverd. Voor het gevoelen , dat de
104 Pfalm met den 103den,één geheel heeft uitgemaakt,
vinden wij geen grond, noch ook, dat DAVID van
eerstgenoemden Pfalm de dichter is. Ook de opvatting,
dat de dichter in denzelven de orde van het fcheppingsverhaal , door M o z E s aangeteekend, zou gevolgd zijn,
zoodat achtereenvolgende bezongen wordt: vers 2, wat
op den eerften dag der fchepping heeft plaats gehad;
vers 2 tot 4, hetgeen gebeurde op den tweeden dag,
enz. noodzaakt den Schrijver tot eene zeer gezochte
overbrenging der verfchillende gedeelten van dezen Pfalm.
Eene overbrenging, die het den Redenaar dan ook niet
mogelijk is vol te houden met het fcheppingswerk van
den vijfden en zesden dag. — Wat voor het overige het
praktikale gedeelte der beide leerredenen betreft, kunnen
wij dezelve, om den hartelijken toon en goeden geest,
die er in heerscht, met alle ruimte aanbevelen.
Lijkrede op j. C. A. SANDER , uitgefproken in de
Kerk der Evangelisch-Lutherfche Gemeente te Haarlem, op den 22 flpril 1838, door J. G. LIE R N U R,
Evang.-Loth. Predikant. Te Haarlem, b ij V. Loosjes. 1838. In gr. 8vo. 43 Bl. f : - 45.

E

en vereerend gedenkteeken, voor eenen eerwaardigen
Man opgerigt door zijnen Ambtgenoot, wien dit weder
verstrekt. Ziet daar in korte woorden-kerigto
Recs. oordeel over deze Lijkrede, waarbij ook de Ge
Gezangen te dier gelegenheid, zoo als mede-bedn
de woorden bij het graf gefproken, doelmatig gevoegd
zijn. — Volgens de woorden van PAULUS , 1 Cor.
XV: 58: Gij weet , dat uw arbeid niet te vergeefs is
in den Heer , toont de Prediker eerst aan , welke denk-
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beelden dit oplevert , en past zulks dan op den zoo plotfeling en treffend in de kerk overleden' s A N D r R toe ,
om te toonen , „ dat in zijn leven de heerlijkfte fporen
„ worden gevonden van Benen arbeid in den Heer , die
„ daarom niet te. vergeefs kan zijn," (bi. 18) en met
eene korte vertroostende en vermanende toefpraak aan de
Gemeente wordt alles gepast befloten. — Mogt men al
eens oordeelen , dat de taál des verftands , meer dan die
des gevoels en der roerende welfprekendheid , in deze
Leerrede, bij zoo bijzonder treffende gelegenheid uitgefproken , heerscht ; men zal echter niet kunnen ontkennen, dat het de taal des gezonden verftands is, regt gefchikt om welverdiende hulde te doen aan eenen ver
weldenkenden Evangeliedienaar,, wien de-ftandige
Spreker zelf (bi. 21) „ een helder hoofd en een regt„ fchapen gemoed, geheel onafhankelijk van menfchelijk
„ gezag en menfchelijke willekeur ," toefchrijft. Moge
dus deze Leerrede, gelijk tot vereerend aandenken aan
S A N D E it, alzoo ook tot regte waardering van zulke
hoofden en harten , en tot verfpreiding van zdodanige
liberale Evangelifehe denkwijze en gezindheid, het hare
toebrengen ; dan zal het oogmerk van den Spreker en
Schrijver voorzeker bereikt zijn , waartoe wij hare lezing
zeer gaarne aanprijzen.

Het oude Pharizeisme en het hedendaagfche Separatismc , onderling vergeleken door Christianes Sincerus.
Ziet toe, en wacht ri voor den zuurdeesfem der Pharizeén , Matth. XVI: 6. Te Heerenveen , bij J. Krediet. In gr. 8vo. 39 Bl. f: - 30.

G

elijk ,wij het liefdeloos vinden , dat de Ultra-orthodoxen van onze dagen allen , die gematigder denken dan
zij , uitmaken voor Sadduceërs , houden wij het voor
eene ongepaste. repréfaille , al het hatelijke, van het oude
Pharizeïsmus onbepaald toe te pasfen op de Separatisten
van den tegenwoordigen tijd , •ondér welke toch voorze-
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ker nog wel menfchen zullen zijn , die ter goeder trouwe dwalen. In zoo verre dus kunnen wij Hechts het
onderhavige Rukje met eenige aanbeveling aankondigen,
als in hetzelve de door den Schrijver zelv' aangevoerde
waarheid wordt in het oog gehouden : , De fchijn
zou ons kunnen bedriegen, en de Separatist, die ons
„ toefchijnt tegen beter weten aan te handelen , zou 'een
ongelukkig dwalende , een gemoedelijke dweeper kun
zijn, die niet onze verachting, maar ons mede -„ne
lijden verdiende." Voor het overige is het elkander-„
toewerpen van de namen Sadduceër en Pharizeër eene te
dikwijls gebezigde wijze van twisten , dan dat den lezer
hier veel nieuws zou kunnen voorkomen.
Apologia Socratis contra Meliti redivivi calumniam , five
judicium de PETRI GULIELMI FORCHHAMMER i, viri eruditisfimi , libro ,. infcripto : Die Athener
and Sokrates , die Gefetzlichen and der Revolutionar, auctore P. VAN LIMBURG BROUWER.
Groningae , apud W. van Boekeren. 1838. 8vo. 93
pp. f : - 90.

H oezeer de twijfelarij aan 'algemeen aangenomene ge.

fchiedkundige waarheden zich reeds van voorlang dagteekent, heeft echter nimmer die twijfelzucht zulk eene
hoogte bereikt , of is zoo geheel tot Mode geworden ,
als in onze dagen in Duitschland. Daar heeft zij het
gewijde zoo min als het ongewijde gefpaard. Wat heeft
niet onder het vernielende fnoeitnes dier zich noemende
hoogere kritiek moeten bezwijken ! --- De vijf Boeken
van m o z E s? onecht. De oudite 'gefchiedenis des menschdoms ? eene reeks van fabelen , of, om een geleerder
woord te gebruiken, Mythen. De wonderen van het
oude en nieuwe Verbond? valsch , verdicht, of onkunde
van de Natuur. Het fchoonfle (laatfile) gedeelte van
JE s A IA? onecht , omdat het voorzeggingen bevat,
die men niet loochenen kan. D A N I ë t.? evenzeer valsch,
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en om dezelfde reden. H OME R us? heeft nooit beílaan.; zijne gedichten zijn van onderfcheidene makers ,
en _kunflig aaneengelapt. De Trojaanfche oorlog? verdicht; het was eene bloote ftrooppartij- der IRoliérs.
L v tt u R G US? een fabelachtig perfoon. (Eerlang zul
wij ook den togt van x E R x E S, Salamis en Pla--len
teén onder de Mythen gerangfchikt zien.) Bijna de helft
van PL A T 0 is onecht en valsch. Bij de Romeinen hebben ROMULUS , de Stichter , N U MA de wijze , vredelievende Wetgever der flad, nimmer beftaan; het zijn
Idealen. (Maar hoe zou, om 's Hemels wil! bij de altijd oorlogvberende Romeinen het Ideaal van eenen veertig jaren lang regerenden Vredevorst opkomen, die uit
begin/el geenen oorlog voert, indien deze zeldzame uit
regel van het geheele Romeinfche leven-zonderigp
niet inderdaad had bedaan'?) De Gefchiedenis der Tarquiniërs 2 een heldendicht; en de eigenlijke Romeinfehe
Gefchiedenis kan men eerst na den: brand der flad door
de Galliérs dagteekenen. Eene menigte beroemde redevoeringen van e i c n R o zijn onecht , en het werk van
declamateurs. Maar dit is van minder belang. Ook
het dllcrheiligfle is niet ontzien. Heeft niet in onze
dagen s T R A U s s de geheele Gefchiedenis des Zaligmakers voor eene Mythe, en HEMZELVEN voor een onbeduidend perfoon verklaard, van wiens naam men zich
flechts had bediend? Heeft niet, vroeger nog, R E Ibl A R U s, in een werk , door den. in Duitschland ver
LE S S I N G uitgegeven, 1 E Z U S voor eenen op--goden
roermaker en dus zijn doodvonnis voor regtvaardig verklaard ? Maar tot nu toe had men de oude Heidenfehe
Wijsbegeerte nog ontzien. Sommigen (waartoe echter
de eerlijke R A u S S E A u niet behoorde) hadden zelfs s oKRATES als een tegenbeeld van CHRISTus befchouwd ; allen ten minfle , van welke denkwijze ook,
hadden dezen edelen Wijsgeer, als de kroon der Griek
Pliilofophie, hulde gedaan. Te loochenen viel zijne-fche
Gefchiedenis niet; dus moest men haar, om het tegen
deel ' te zeggen van 't geen altijd gezegd was, misvor,
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me:: , en dr heeft dan ook een zekere
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gedaan, zekerlijk om zich Benen naam te maken geIijk HE B. o S T R A T U S. Hij heeft de oude befchuldiging van M E L 1 T U S en A NY T u S weder opgewarmd,
en de flotfom zijner nafporingen in deze zinfnede nedergelegd: „ dat er nooit door eene wettige Regtbank een
wettiger vonnis is uitgefproken , dan datgene, waar„ door SO R RATES vooreerst van de misdaad van ongeloof aan de Staatsgoden en het bederven der jeugd
„ fchuldig verklaard, en daarop ter dood is veroordeeld."
Met regt heeft zulk een verregaand misbruik der druk pers , in ons Vaderland , waar nog altijd deugd , regtvaardigheid en echte wijsbegeerte in eere gehouden worden,
de verontwaardiging opgewekt van een' onzer eerfte klasfie.ke Geleerden. Wij begrijpen zelfs niet, hoe nog zoo
velen onzer IÍoogleeraren die ftapels onbekookte belezen held, misbruikt tot paradoxen en zeer dikwerf van alle
oordeel ontbloot, die de tegenwoordige Duitfche geleerdheid in de meeste vakken uitkraamt , zoo ijverig hunnen
hoorders aanbevelen. Doch , hoe dit zij , eindelijk trekt
toch eens een onzer letterhelden tegen dien onbefchaamden betweter te velde, die over zulk een onderwerp
fchrijft, en dan durft erkennen , dat hij het heerlijke Pluk
van Onzen grooten L U Z A c, (wiens naam de idioot niet
eens fpellen kan , en LI ZA C fchrijft) S O K R A T E S als
Burger befchouwrd, niet gelezen heeft. (\T N L i nr B U R e,
B RU u WE R , p. 49.) Het is ondertusfehen treurig, dat
in een zich Christelijk noemend land iemand opiaat,
die den Wijsgeer des doods fchuldig verklaart, dewijl
hij aan de verfoeijelijke Goden van den Olympus niet ten
voile geloofde. De IIeer VAN LtnzBuRG BROUWER
meent S 0 Ii R A T E S in dit opzigt te moeten verdedigen ,
en te beweren , dat hij wel degelijk regtzinnig Heidensch
was. (Regtzinnig Heidensch ! Dit hebben wij nog nooit
gehoord.) Onze Landgenoot beweert namelijk, dat de
echte SO K RATES slechts :door X E N O P H O N gefthetst
is ; maar wij meenen ook een goed gedeelte der Zamen fpraken van P t. A T 0 als kenbron voor het leven des

456

P. VAN LIMBURG BROUWER

iltheenfchen Wijsgeers , beider leermeester, te mogen
ítellen , en dan weigert S 0 K R A T E s aan alles geloof,
wat de Goden tot bewerkers van het kwaad maakt; hij
kon dus niet gelooven aan een' wellustigen , overfpeligen , onnatuurlijken zondaar j U P I T E R, aan zijn booze
wijf j u N0 , aan de wraakzuchtige, bloeddorflige D I AN A , aan den dollen , razenden vechter MARS,, aan den
dief M E R C U R I U S, enz. Op dat punt moest hij onregtzinnig zijn, of hij was geen waarachtig Wijsgeer.
Ook was vóór hem door den grooten, edelen A N A X AG o R A S, (wien onze Schrijver, met diepe verachting,
fchier als een' Sophist en Godloochenaar behandelt,
omdat hij - de Zon voor een vast gloeijénd ligchaam verklaard. had,. p. 60, 61) door dezen Wijsgeer was gezegd , dat de Godheid, een zuiver verfland was , hetwelk
de wereld in orde gefchikt had. Hooger, tot de-eigenlijke fchepping uit niet , heeft de heidenfche Wijs
zich nimmer verheven. Maar wij gelooven wel-begrt
degelijk, dat, - w_ anneer S o.K R A T E s van zijnen Dee
mon fprak, .hij aan eenen Befchermgeest dacht, hem
door de hoogjle Godheid toegezonden, waarvan men
bij p LAT o overal fporen aantreft. - Dezen Heilige nu ,
al was het door eenen nevel , in de natuur te hebben
befpeurd, (waar hij van diens Alwetendheid fpreekt,
zet hij blijkbaar flechts uit gewoonte , of om der
zwakken wil, het meervoudige in plaats van het aenkelvoudige getal> dezen te hebben gehuldigd, in plaats
van de affchuwelijke Wezens , die thans uit elke befchaafde Maatfchappij zouden geweerd worden, zou des
doods fchuldig zijn ? Waren dan de fltheners geene even
zoo erge dweepers en vervolgers om de Godsdienst , als
de Spanjaarden der zestiende Eeuw ? Waarlijk , VAN
L I MB U KG B R OUWE R moest zoo veel niet hebben
toegegeven. S OK R A T E s was geen Christen , maar hij
en Wijsgeeren. van zijnen tempel waren, gelijk de edele
Kerkvader ,: C L' E M E N S A L E X A N D B INUS zegt, even
als de Wet voor de Joden, voor de Heidenen Pedagogen tot CHRISTUS. Heeft niet SOKRATES, in de
-
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tweede Zaimlenfpraak met A L C I B I A D E S , gefproken vats
-

Benen toekomítigen Leermeester , die de menfchen zon
leeren bidden en God naar behooren vereeren ? Heeft
hij niet , bijna met dezelfde woorden als P E T R u s voor
den Joodfchen , voor den Atheenfchen Raad beweerd ,
dat hij niet vermogt uit te fcheiden met onderwijzen en
vermanen, want dat men Code meer gehoorzamen moest
dan den menfchen? Altijd zal hij nog eenige der Griek
Goden , (doch zonder misdaden) als eene foort van-fche
Ondergoden of Demons, geheel onder het befluur van
den hoogflen God , zich voorgefleld hebben.
Wil iemand nu Rellen, dat s o K R A TE s daarom den
dood verdiend heeft , die flelle het , bezondige zich daardoor aan het gezond verland, en worde inquifiteur,
zoo men hem daartoe nog in onzen tijd wil aannemen !
Het komt ons voor, dat de beantwoording van den GronLngfchen Hoogleeraar op dit punt onvoldoende is. Veel
beter voldoet hij ons op het tweede punt , — de befchuldiging , „ dat SO K R A. T E s de jeugd te Athene zou
„ hebben bedorven."
De nieuwe ax E L I T u s is namelijk geheel doordrongen
van bewondering voor die kostelijke Volksregering te
Athene, welke , volgens hem , zulke groote dingen tot
(land wist te brengen. Doch dit alles , het Parthenon ,
de Propyleén , de bloei der zeemagt , de handel , was liet
werk niet der Demokratie , maar van P E R I K L E s, die,
onder den dekmantel der Volksregering , Athene even zoo
onbepaaldbefluurde,als LAURENS DE MEDICISFl0rence, of later, onder den fchijn der AristokraWe, JA N
DE WIT T onze Republiek. Toen de volksmènners , de
KLEONS, de ALCIBIADESSEN, de THERAMEN E N , aan liet bewind kwamen , verliep en verminderde
alles , tot dat eindelijk Athene den Spartaan , en , na
de herftelling , den Macedoniërs in handen'viel. Zeker.
lijk was S 0 K R A T E S geen vriend dezer Volksregering;
maar, vyel verre van de jeugd te bederven, leidde hij haar
op tot goede zeden. Even als de oude befchuldigers van
SOKRATeS, legt FORCHHAMMER de misdaden van
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ICRIT1AS en ALCIBIADES, dezen volks verleider,
bewerker van het bloedtooneel te Melos en van de heilboze Sicilifche onderneming , genen den erg['en der dertig tirannen , aan so K R ATE s te last. Doch niet alleen heeft x E NO P H ON bewezen , dat die beide bedervers des lands , eerst toen zij s OK R A T E s verlaten
hadden en met hem , geheel geenen omgang meer hielden ,
hunne heillooze plannen ontwikkelden , maar K R I T I A S
was , als tiran , zelfs een vervolger van S OK R ATE s,
die zijne fnoode Regering openlijk afkeurde; en hij verbood hem het leeren. Doch de Kielfche haifgeleerde
waagt -liet niet Hechts, twee ontegenzeggelijk slechte menfchen ten laste van s o K R A T E s aan te voeren ; hij veroorlooft zich de gemeenfle uitdrukkingen tegen X E NOP H o N en P LA T o (dat dwergje der negentiende Eeuw
tegen Heroën van wetenfchap, geleerdheid en deugd !)
XENOPHON is bij hem een oude Zondaar;XANTHIPP P, daarentegen wordt als tot de wolken verheven. Ja,
het is zoo , die Duitfchers willen fchrijven, maar, daar
alles reeds befchreven is, keeren zij de Gefchiedenis om,
maken tirannen en booze wijven, een' F I L I P S II, A LVA (men zie LEO) en XANTHIPPE, tot Heiligen, en
de edelfte menfchen, SOKRATES, XENOPHON,
PLATO, WILL EM I, tot fnoodaards ! En dat ontuig
wordt drok gelezen , wordt zelfs vertaald! .. .
Dat de befchuldigers van S OK K A TE S hier mede hoo.
gelijk geprezen worden, fpreekt van zelve. Waarlijk,
de wederlegging viel hier onzen Landgenoot gemakkelijk:
dergelijke ongerijmdheden te noemen, is ze te logenftraffen. Doch de Heer VAN LIMBURG BRouwBB. vervolgt den Duitfcher in alle zijne fchuilhoeken, en brengt
de dwaasheid zijner 4lellingen dikwerf op een' ironifchen
toon (hetwelk bij zoo veel onzin volkomen gepast is)
aan den dag, en ook zijne kwade trouw in de befchuldiging van x F, NO P H 0 N wegens de aanhaling van eenige verzen uit H o nz E R us. Daarop wordt de geest der
wijsbegeerte van s 0 K R A TE s door onzen Schrijver bloot
doch , zoo als reeds gezegd is , bijkans uitflui--geld,
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tend volgens E E N 0 P H ON . Fraai is de tegenover&elling , die de Schrijver ons geeft , van so K R ATE S en
de Sophisten , (hoewel , gelijk wij reeds zeiden , de Hoogleeraar S 0 K R A TE S , naar ons inzien , te regtzinnig
Heidensch maakt.) Ook het karakter des grooten mans
wordt verdedigd, en zijne edele trekken, als burger,
verdediger des Vaderlands en des regts, op den voor
gefield, zonder daarom zijne gebreken, de al te-grond
groote zachtheid omtrent den hemeltergenden wellust van
zijnen tijd , dien hij voor vergeesteljking vatbaar keurde,
en den fouten dronk, waaraan hij zich op maaltijden fours
overgaf, te verdedigen. Deze geheele plaats is uitmuntend, (p. 63-74.) Ten slotte (en hierin vooral fernmen wij van ganícher harte met den Schrijver in) geeft
hij ons eene fchets van die zoo hoog opgevijzelde Atheenfche Volksregering, het Paradijs der verklikkers en val
(Sykophanten) , waarin niemand, zoo-fchebuldigrs
min als in de geflrenge despotieke Regering , een -oogenblik van zijn leven en vooral van zijne bezittingen vol
zeker was; waarin, zoo als x E NOP HON zegt,-komen
het leven allermoeijelijkst was voor een' flillen en vreedzamen burger, die zich flechts om zijne eigene zaken
bekommerde : hij voert daartoe voldingende plaatfen uit
tijdgenooten, ARISTOPHANES, 'ARISTOT'ELES,
DE M 0 S T HE NE S , aan. De edelfte burgers werden
immers gebannen , of verkozen vrijwillige ballingfchap ,
om niet elk oogenblik voor de gereedelijk ingang vindende aanklagten van het nietswaardigfie gefpuis bloot te
(laan. Behalve s OK RAT E s, werden ook de jonge P ER I K L E S met zijne negen ambtgenooten , P no C I O N
en meer anderen door de onregtvaardigfle vonnisfen om
Volgens D E M OS T HE NE S waren er kna--gebrat.
pen , die van de rampen van anderen leefden, voor wel
een vruchtdragende akker was, die zich-kedrgtban
dán eerst gelukkig rekenden , wanneer zij anderen van
goed , rust , vrijheid en het leven hadden beroofd , (p.
89, noot.) Men raadde de dille en gegoede burgers
zelfs , om een' armen , in het pleiten ervarenen man in
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huis te nemen , ten einde, als een hond, die vratige
wolven van zich af te houden , (p. 86.) Tegen hen ,
die de kunst om regt krom en krom regt te maken van
de Sophisten leerden, tegen de Sykophanten was s oK R A T E S; en moet nu iemand uit de negentiende Eeuw
hem daarom aanvallen ? Is dit onze hooggeroemde ver
dan beter de onverlichtheid onzer Vade--lichtng?0!
ren , die ten miníle regt en onregt wisten te onderfcheiden ! Wij kunnen niet voorbij, de' volgende fchoone
plaats over die heerlijke Volksregering vertaald over te
nemen: „ Het wettige Staatsbe /luur ten tijde van s o„ K R ATE S was de Regering van het gemeen , verachtelijker dan het Oosterfche Despotismus , omdat , ter„ wijl men onder honderd tirannen misfchien éénen .T R A„ J A A N of A N T O N IJ N vindt, in de janhagelregering
„ de tiran fleeds dezelfde blijft, fleeds dom, vinnig,
achterdochtig, rusteloos, eed tegenítander en benijder
der moedigen ; waarin de volksleiders (Demagogen), van
„ alle menfchen de fnooditen , door bedriegen , vleijen
„ en tot het kwaad overhalen, het onkundige graauw
„ naar hunnen wenk bewogen, 's lands gelden verfpilden,
„ alleen voor zich en de hunnen zorgden ; . waarin juist
de braaffte , die van dergelijke . kunf'enarijen den mees„ ten afkeer had, het meest aan hun geweld en roof„ zucht was blootgefteld ; waarin de Souverein (het ge„ meen) , ontflagen van alle wetten, die hij zelf dage„ lijks maakte , veranderde , verfchikte , opftuivende
in drift, geweldig in ontembare begeerte, overgege.
ven aan wellust , ongemakkelijk in tegenfpoed en on„ verzoenlijk in haat , omtrent alle burgers het regt
„ van leven en dood bezat ," (p. 91 , 92.) Wat
zijn die ultra- liberalen van alle tijden elkander toch gelijk ! Teregt noemt onze waardige Schrijver (op bl. 80,
noot) dit het onderfcheidend kenteeken aller (ultra) liberalen, radicalen en bewegingsmannen, „ dat. zij niet
„ oordeelen, dat hetgeen voor anderen regt is , ook voor
„ hen zou gelden."
Wij hebben dit (tukje met veel genoegen gelezen; ook
.
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omdat het in de Latijnfche taal gefchreven is , die toch
meer dan de onze door onze oostelijke naburen gelezen
wordt ; fchoon wij twijfelen , of iemand , die L U ZA C
niet leest, in dezelfde taal den Heer v A N L I M B U :. G
B R OUWE R wel zal inzien.

Practisch onderrigt over de verfchillende wijzen van de
borst te onderzoeken. Over het onderzoek der borst
door middel van het gehoor, van klopping, van fchokking , van het opleggen der hand, en van meting;
door M. E U S. C OP. B I N, Medec. (Medic.) Doctor ,
en,-. Uit het Fransch vrij vertaald door J. A. V A N
00 R T, Officier van Gezondheid der tweede klasfe bij
de Armee. Te Leeuwarden, bij L. Schierbeek. 1837.
In gr. 8vo. 56 BI. f:-60.

De Heer v A N OOR T deelt, ten aanzien van het on-

derzoek der borst , in eene door hem genoemde vrije
vertaling , onzen landgenooten het onderrigt van den
Franfchen Geneesheer C O R B IN mede. Volgens hetgeen reeds op den titel te lezen Raat, bepalen de nafporingen van Dr. COR BI N zich bij het onderzoek door
middel van het gehoor, bi. 1-41; door klopping , bi.
42-47; door de aanwending der hand, bi. 47-5Q;
door fchokking, bi. 50, 51; door meting, bi. 52-56.
De Schrijver zegt in de korte Voorrede, welke dit onderrigt voorafgaat . „ Ik heb in een klein bepek ,, al
„ -hetgeen te dezen opzigte noodig is te weten, in deze
weinige bladzijden vereenigd." (Men kan niet ontkennen , dat de Schrijver er naar getracht heeft.) „ Ik
„ heb mij bevlijtigd duidelijk te zijn ; want dit toch is
„ de eerste wet voor iemand, welke wil onderwijzen."
(Indien de Schrijver in het oorfpronkelijke wezenlijk duidelijk is, zoo heeft de Vertaler hem , door zijne vrije
vertaling, dit voorregt ontnomen. Men kan zich hiervan
11 h
BOEKBESCH. 1838. NO. 11.
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op meer dan ééne bladzijde overtuigen.) Hij vervolgt
verder: „ en ik hoop geflaagd en geloof ook, in weerwil mijner kortheid, vrij volledig te zijn. Ik verhaal
„ niets nieuws of gewaagds ; er komt hier niets voor,
„ dan hetgeen wel bekend en over het algemeen aange„ nomen is." Wat de kortheid betreft, moet men den
Schrijver toeftemmen , dat hij geflaagd is ; wat de volledigheid aangaat, ontbreekt er veel aan, want het is er
nog verre af, dit onderwerp als zóó toegelicht te kun
houden, dat een zoo kort onderrigt voldoende is•,-ne
ten zij men dit werkje als eene foort van Tabel zoude
willen befchouwen ,, wanneer die van R AD C I B Q R S K I
veel verkieslijker is. Het kan , vergeleken met dat van
RADCIBORSKI, WILLIAMS, ook met dat van Dr.
B U C H NE R, onlangs in het Nederduitsch gefchreven ,
(om van geene vroegere te fpreken) den toets geenszins
doorliaan. Men kan het, over 't algemeen, voor eene
gewaagde onderneming houden , de Geneeskundigen door
kleine boekjes te willen verlichten, in den trant vooral
zoo als FRANKLIN dit deed. De Heer C OR B I N
heeft te dezen zich van eene voor hem niet guntlige
vergelijking bediend , door zich op F R A N K L I N te beroepen , wiens ' gefchriften eene geheel andere flrekking
hebben. Indien zijn arbeid voor zone ambtsbroeders ,
en door deze aan de menschheid, niet geheel en al nutteloos is , had die evenwel gerust onvertaald kunnen
blijven voor de kunstbroeders hier te lande; te meer,
omdat vertaling, correctie enz. met zulk eene onachtzaamheid bezorgd zijn , dat dit voortbrengfel der drukpers tot geene eer verfirekken kan , onder anderen, bl.
16 , aedomateuzen voor oedemateuzen , bl. 38 , hoogtens voor hoog/lens enz.
Wat het oordeel van den Schrijver over de aanwen
oor bij de befludering der borstziekten be--dingvahet
treft , gaat hij., anderen berispende , zelf veel te verre ,
wanneer hij het onderzoek door middel van het gehoor
eene der grootfte aanwinfen der Geneeskunde noemt,
en ook wanneer hij zegt : door het gehoor heeft men in
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fommige gevallen zulke duidelijke en naauwkeurige teekenen verkregen, als bij heelkundige ziekten door middel van het gezigt zouden kunnen ontwaard worden.
Gelukkig dingt de Schrijver op deze weidfche loffpraak
fpoedig nog al een en ander af (bl. 21 en 40.) Elk
hulpmiddel ter bevordering van de erkenning van ziekten
(diagnofis) is als eene gewigtige bijdrage in het algemeen
te achten. Men zij echter op zijne hoede , met zulke
hulpmiddelen niet hooger te loopen, dan zij werkelijk
verdienen, uit vrees, dat men , de vroegere nu geringer achtende , er toe zoude kunnen komen die te verzuimen. Het aanleggen van het oor onder den okfel is ,
ondanks den Schrijver, niet zoo gemakkelijk te bewerk
Daarlatende het onaangename der onmiddel--fleign.
lijke aanraking door het oor van den Geneeskundige
met de borst van den lijder, zoo is het Ree. zeer dikwijls voorgekomen, dat juist het hoorwerktuig door
zijn' vorm de meeste opheldering geeft. Ook meent hij
opgemerkt te hebben, dat , de aanwending van dit werktuig over een of ander kleedingfluk het vrije gehoor belemmert. Waar men naauwkeurig wenscht te hooren,
behoort het hoorwerktuig onmiddellijk tegen de bloote
borst gezet te worden. Zoo is mede aan vele bedenkingen onderhevig het geopperde bl. 4: „ met welke
„ vaardigheid het eens goed geplaatfle (?) oor, gedu„ rende den tijd, die tusfchen iedere ademhaling ver„ loopt , over de borst kan glijden; zoodat er geene
„ ademhaling kan verloren gaan, en men in eene minuut
„ twintig plaatfen onderzoeken." Doch genoeg wat de
aanmerkingen betreft, om tevens door dit proefje den
f ijl te leeren kennen.

Proeven van Taal- en Gefchiedkunde. Met eene Bidrage over
den Friefchen Kro nijk van OCHE VAN SCARL en anderen, door Mr D AA M F O C H E M A, Lidvan sverenfchappe.
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lijke Genootfchappen. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer.
1836. In gr. 8vo. XII en 63 Bl. f: - 80.
Het ftrekt den Heere Mr. F 0 C K EM A tot eere, dat hij
fchoon zijne flaatkundige betrekkingen vaarwel hebbende gezegd, echter zijnen tijd, op eene andere wijze, ten dienfle
des Vaderlands belleedt, en zich bezig houdt met navorfchingen in het gebied van Taal- en Gefchiedkunde.
Het eeríte Vertoog betreft de Taalkunde, en vergelijkt
vooral de letters der Friezen en derzelver kracht met die der
Grieken , althans voor zoo veel de aangenomene uitfpraak der
oude Griekfche taal daartoe dienen kan; want alp men vraagt:
wat is de kracht der letters in het Grieksch ? dan moet het
antwoord wel rusten ' op de onderstelling van de deugdelijk.
heid van deze of gene wijze van uitfpreken. De Heer Mr.
F 0 C H E MA neemt de uitfpraak der hedendaagfche Grieken
niet in aanmerking, zelfs niet om de juistheid daarvan te befirijden. Hij houdt zich eenvoudig aan de bij ons te lande
in zwang zijnde uitfpraak, en daarmede vergelijkt hij de
kracht der in het Friesch voorkomende letters en klanken.
Het tweede Vertoog loopt over de Gefchiedkunde, doch
heeft de firekking, om den lezer voor te bereiden tot onderzoek van het derde fluk , de Bijdrage over den Friefchen
Kronijk van 0 C It E V A N 5 C H Alt L en anderen.
In die bijdrage, (lelt de Heer FOCK EMA zich vooral ten
doel , den Heer Mr. D E wi N D te gispen over de bewoordingen, die hij, in zijne Bibliotheek der Nederland/the Ge.
fchiedfchrijvers, ten opzigte der Kronijk op naam van o c KZ
of 0 C H 0 VAN S C H A R L, bezigt. Wij twijfelen echter, of
de Heer F 0 C H E MA zijne lezers van de geloofwaardigheid
dier Kronijk zal hebben overtuigd. Er mogen in dezelve enkele overleveringen zijn opgenomen, die ecnen gefchiedkundigen grond hebben; maar, zoo lang die grond niet oordeel.
kundig gevestigd is, at is, opgehelderd door de vergelijking
met hetgeen ontwijfelbaar echte Schrijvers ten aanzien der
overleveringen van andere naburige of verwante volksflam.
men geboekt hebben , zoo lang mag men beweren, dat, hetgeen o c s E zoo omllandig en met zoo veel kenmerken van
opfiering 'mededeelt, niet als geloofwaardige gefchiedenis kan
worden aangemerkt. Een voorbeeld van zoodanig kritisch
en vergelijkend onderzoek geeft de Heer VAN DEN B E R G H ,
In zijn zeer onlangs uitgegeven werk: Nederland/the Yolks.
@
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overleveringen, enz. bi. 107-127, waar hij juist deze Friefehe Sagen, op eene even geleerde als oordeelkundige wijze,
aan de echte gefchiedenis toetst, en op die w ijze tot her
beluit komt, dat de overlevering van der Friezen afkomst
oorfpronkelijk en uit de eerfile tijden is , maar later opgefierd en naar de begrippen der ontluikende geleerdheid her.
vormd; dat zij, in hare eerfie eenvoudigheid, mogelijk, ja
niet onwaarfchijnlijk is; dat zij niet tegen de opgaven der
uitheemfche Schrijveren firijdt , mits men de wederzijdfche
verhalen met oordeel befchouwe , enz.
Ook vinden wij het vreemd, dat de Heer F o c R EM A zijn
betoog alleen rigt tegen den Heer D E W I N D. Het gevoelen
van dien Schrijver was toch niet nieuw , maar mag integendeel als het meest algemeene befchouwd worden. Of wist
Z. Ed. niet, dat , behalve den beroemden E M M I u s , ook de
groote Gefchiedkenner c. J. v o s SI US, en later GAS BEMA,
F 0 C R a S jo E R D S, VAN w IJ N en meer anderen, eveneens
over oCRR VAN SCI3ARL Of oCHO VAN SCARL oordeel.
den? Wij voor - ons twijfelen niet , of het meerendeel der
deskundigen, die zied de moeite willen getroosten, om eenige weinige bladzijden dier Kronijk te lezen, zal er eveneens
over denken. Want, al is er dan veel, in die Kronijk , o ni .
trent de eerfle eeuwen na C H RIST U S' geboorte geboekt ,
dat mogelijk is , welken waarborg geeft dan nog die o c R o
VA N S CARL (die ; zoo hij beslaan heeft , in dè Xde eeuw
moet geleefd hebben) voor de waarheid of wezenljjkheid daarvan? En zoo men tevens, bij eiken flap, opgaven aantreft,
die tegen alle andere berigten van echte en gelijktijdige Schrijvers aandruifchen, kan men dan nog in gemoede volhouden,
dat OCKO VAN SCA RL een geloofwaardig Schrijver is?—
De Heer F o C IC EM A fchermt , in zijn betoog, wat te veel
met de mogelijkheid; maar dit is, in de Gefchiedenis, niet
genoeg: deze wil waarheid, of ten minne eenigen waarborg
voor de waarheid.
Gelijk dus liet taalkundig gedeelte van dezen arbeid op.
pervlakkig is, en op losfen grond, op loutere onderjlelling
rust, voor zoo veel de uitfpraak der Griekfche taal betreft;
eveneens is zulks, in nog meerdere mate, met het ge/èhiedkundig gedeelte het geval; en het zij den ervarenen Staat
welmeenend in bedenking gegeven, of hij, al.-huisodknge
vorens zich in het openbaar weder uit te laten over onder
waarvan hij, in den loop zijns levens, tot dusverre,-werpn,
-
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minder opzettelijk zijn werk heeft kunnen maken, niet beter
zou doen, met zijne bevindingen vooraf naauwkeuriger ce
toetfen en grondiger te (laven.
Edda - leer, of Handboek voor de Noordfche Mythologie, door
D. I U D D I N G H. Te Utrecht, hij L. E. Bosch. 1837. In
gr. 8vo. XXVII en 127 Bi. f 1 - 60.
Inleiding tot de Taal- en Redeneerkunde, ten dienfle van aankomende Schoolonderwájzers , door G. VAN ZEE L. Te Rotterdam, bij A. Wijnands. 1837. In kl. 8vo. 142 B1./ 1- 25.

De Heer B U D D I Ir Gil had reeds .onderfcheidene zijner denk
aangaande de Noordfche Godenleer, in zijne Ver-beldn
dat onderwerp , in 1836, mede bij L. E.-handeligovr
B o SC H, te Utrecht, gedrukt , trachten uiteen te zetten , en
vooral te bewogen, dat het Scandinavifche Mythenftelfel
hoofdzakelijk als Natuurleer of Natuurgodsdienst moet worden aangemerkt. Op die Verhandeling wil hij het tegen.
woordige Handboek liefst als eeffvervolg hebben aangemerkt;
terwijl hij voornemens is, naderhand een grooter en uitvoeriger werk over dat Mythenfielfel , met natuurkundige verklaringen en gefchiedkundige aanteekeningen; uit te geven:
welk wijdloopiger werk hij echter door het nu aangekondigde
Handboek doet voorafgaan, om alzoo de Noordfche Godenleer eerst als tekst te leeren kennen. Deze handelwijs fchijnt
ons zeer geregeld en planmatig toe. Heeft men eerst eene
beknopte fchets der leer, dan kan men naderhand, met die
fchets voor zich , de verklaring beftuderen en toetfen.
Wat nu dit Handboek betreft, reeds nu wijlen de beroemde wzsTENDORP fchreef den Heere BUDD ING H, daarop geene aanmerkingen te kunnen maken, behoudens ééne
(gelijk de Auteur ons meldt) over o DIN, waarvan reeds
gebruik is gemaakt. Gaarne willen wij dit gelooven, vooreerst, omdat de Heer B U D D I N G u dit guntlig oordeel van
WE ST EN D O R P ons niet zou mededeelen, indien die thans
reeds overleden en algemeen betreurde Geleerde het in waarheid niet alzoo geveld had; maar ook ten tweede, omdat de
Schrijver van dit Handboek een ijverig onderzoeker is, en
dus, bij de eenvoudige opgaaf der leer, wel niets zal zeg gen, dat daarmede ftrijdt, noch iets wezenlijks overflaan,
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hetwelk daar onmiskenbaar toe behoort. Volhardende ftudie
en getrouwe mededeeling der gevondene (tellingen zijn voor
eene fchets der leer genoeg, en verfchil van opvatting wordt
dáár eerst mogelijk , waar de zin en firekking dier leer wordt
uiteengezet; eene taak , welke de opíieller van dit Handboek
in volgenden tijd hoopt af te weven. Voor zoo veel het ons
toefchijnt , heeft de Heer B u D DING H, door bet aangekondigde werkje, eene goede handleiding gegeven, om her ftelfel zelve in deszelfs letterlsjken inhoud te overzien.
Van nederiger titel is zeker het andere, hier boven aangekondigde, handboekje van den Heer v A N Z E E L. Voor leerlingen op de Nederduitfche fcholen zou het zeker vrij diep
zijn; maar van aankomende Schoolonderwijzers mag men verwachten , dat de inhoud hunne bevatting niet te boven gaat.
Daar nu voor dezulken het werkje gefchreven is, zal het den.
kelijk wel aan het doel van den helder en fcherp denkenden
vervaardiger beantwoorden. Onder het lezen bewonderden
wij meermalen de juistheid van opmerking, en fluitten op
niets, dat ons hinderde, uitgezonderd bi, 8, over de voor
waar de betrekkelijke toch zoo wel als de vra--namworde,
gende hadden moeten worden opgefomd; en bl. 29 had er
wel onderfcheid mogen worden gemaakt tusfchen het foortmakende- en het voorwerpbepalende een en het, gelijk men
b. v. zegt: een groot man (d. i, een beroemd of lofwaardig
man) , maar een groote man (d. i. een man van groote ge flake); eveneens het Hoog Geregtsbof (d. i. het' opperde Ge
maar het hooge dak (d. i. het dak, hetwelk zich-regtshof),
hoog in de lucht verheft.) Wij wenfchen wijders van harte,
dat deze Inleiding firekken moge, om , naar het oogmerk des
Schrijvers, de aankomende Schoolonderwijzers op die hoogte
te brengen, dat zij vervolgens het doorwrochte werk vn den
Heer Mr. BAK E, over de Redekunde, uitgegeven door de
Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen , met vrucht leeren
beoefenen.

Disfertatio juridica inauguralis, de Aggerum et Aquarum
Cwratorum collegio atque de historia Tractus de Krimpe
A. P. WEG G EM A N GUL D E--nerwad,qum—fet
M o N T, ex pago Ouderkerk. Lugd. Batay. 1837. forma
8vi. pagg. 72.
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De Schrijver van dit Regtsgeleerd Proeffchrift was in de
gelegenheid, door gefchrevene aanteekeningen het een en ander aangaande den Krimpenerwaard mede te deelen, wat niet
onbelangrijk is.
In twee Hoofdflukken wordt gehandeld., 1°. over den oor
Krin:penerwaard; 2°. over-fprongedchisvan
de rivieren en dijken en derzelver beheer. Bijgevoegd is een
Kaartje, dat het gezegde in de Verhandeling nader opheldert.
Het fpreekt van zelf, dat een onderwerp als het onder
weinig aanleiding geeft tot doorloopende regcskun--havige
dige behandeling; het grijpt meer in het gefchiedkundige,
maar levert toch eene niet verwerpelijke bijdrage op, ter juiste
beoordeeling van hetgeen voor en tegen de onlangs befprokene Regtsmagt van Heemraadfchappen is in het midden ge
eenvoudiger de opgaaf is, des te belangrijker-bragt.Hoe
zal dan ook de bijdrage zelve zijn bij ieder, die onpartijdig
de zaken beziet en beoordeelt.
Hoofdit. I geeft § 1 de ligging en grenzen op, befchrijft
§ 2 den aard en de foort van grond, vermeldt § 3 de po
doch vruchteloos, zijn in het-gine,dtrv
werk gefield, en, na iets te hebben aangeflipt, §4, aangaande het vermeerderd aantal der opgezetenen (1632-1832), levert het (pag. 12-29) verlag aangaande de overflroomingen
en inbraken, welke dezen waard getroffen hebben. § 5. De
oudtle bekende overftrooming is van 1322, daarom waarfchijnlijk
in het geheugen gebleven, omdat het herftel der dijken tot twisten aanleiding heeft gegeven , welke door den Bisfchop van
Utrecht beflecht zijn. Vroegere inbraken hebben er Beker
plaats gehad. Sporen zijn daarvan genoeg voorhanden. De
vroege indijking van den Krimpenerwaard, toen noch de
Alblasferwaard noch Sc/lie/and, zoo als later, de zeevloeden van dien waard . keerden , bragt dit van zelf mede.
Doch verlag van die inbraken vindt men niet. G U L D EM o NT ontleent uit het gefchreven Privilegie-boek van Gouda
bewijs, dat ook later, ten jare 1397, eene inbraak heeft
plaats gehad nabij het dorp Gouderak. Het Privilegie, aan
Haar/emmers verleend door A L$ R E C H T, wordt medegedeeld
p. 14. Vervolgens worden vermeld de doorbraken, 1421 ,
toen ook de Zuidhollandfche waard verdronk. Wij flippen
nog aan, dat uit een gefchrift , getiteld: Oude ffukken van
Gouda, bi. 56, blijkt, zoo wel als uit gefchrevene Rekeningen, dat, niet zoo als Tegenwoordige Jiaat der Nederlanden,
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VIlde D. bi. 456, fielt, de geheele Krimpenerwaard van 1572
tot 1580 onder water is gebleven, daar ten jare 1572 in de
maand September die waard met wagen en paard bereden
werd, en ten jare 1574 eene bezetting van 50 foldaten in de
Schans tusfchen Haastrecht en Schoonhoven gelegen heeft.
Meer deelen wij uit dit Hoofdhuk niet mede.
Hoofdft. II handelt , § 1 , over de rivieren, die tot dezen
waard in betrekking flaan. Deze zijn de ijs/el ten noorden,
de Lek ten zuiden, ten oosten de vliet de Ylist. Hier wordt
met een enkel woord over de vroegere uitwatering gefproken. Over de daken en derzelver beheer geeft § 2 het noodige. Hier wordt eene dwaling aangewezen, welke vele
Schrijvers van VAN MI ER I S (Charterb. D. I , bi. 75 volgg.)
hebben overgenomen. Deze betreft het jaartal 1097. Het
Grafelijk befluit, in den Haag genomen, moet waarfchijnlijk
aan FL OR IS V worden toegefchreven. Hier is dus ver.
fchil van nagenoeg twee eeuwen. Het d kbefiuur wordt § 3
behandeld. Vóór 1422 beftond dit betuur niet. Daaraan is
het welligt te wijten, dat inbraken , indien niet bijzondere
omítandigheden medewerkten, onvermeld zijn gebleven; daar
opgezetenen de breuken heelden, zoo goed zij konden, en
aan gèene befchrijving van het verrigte dachten. Over de
leden van het Dijkcollegie, derzelver verkiesbaarheid en wijze van verkiezing, handelt § 4. Het willekeurige, dat nu
en dan plaats had, wordt aangeftipt. Om ons gevoelen te
zeggen over de betwiste woorden geërfd of gegoed, zoo komt
het ons voor, dat of niet five, maar vel beteekent, doch alleen tot die twee woorden moet betrekkelijk gemaakt worden. Woonachtig moesten de leden van het Dijkcollegie zijn
in den waard. Dit fpreekt _ wel van zelf; want niemand
ijvert beter, dan voor eigen grond. Doch ook bezittingen
moest een lid van het Dijkbeftuur hebben. Die bezittingen
konden zijn eene of meer erven, dat i$ grond, waarop gebouwen fiaan., of ook landerijen zonder erve. De uitdrukking geërfd of gegoed laat zich op deze wijze alleen goed
verklaren. Wij flippen nu nog de opfchriften der volgende
§§ aan: De Chomarcho, (over den Dijkgraaf.) De Actuario,
(Secretaris.) De Quaestore , ( Penningmeester.) De diebus ,
quibus jus dicebatur, (dagen van Achting.) De Statutis,
(Keuren.) De Cataractis et Hydromylis, (Sluizen en Water-

molens.) De ratione Collegii nostri cum vicinis, (de betrekking van den Krimpenerwaard tot naburige Waterfehappen.)
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Daar dit Proeffchrift over een niet onbelangrijk gedeelte
van ons Vaderland handelt, is, naar het ons voorkomt, dit
verflag, in dit Tijdfchrijft, op zijne plaats.

Zelfbiographie , of het Leven van een' Dorpspredikant, door
hemzelven befchreven. Uit deszelfs Dagboek en Herinneringen.. Ilan Ouders, Opvoeders, Leeraren en inzonderheid het
opkomend Geacht toegewijd. Ijle Deel. Cefchiedenis der
Jeugd. Naar het Hoogduitseh. Te Heerenveen, b ij J. Krediet. 1837. In gr. 8vo. X En 82 bi. f: - 65.

O

ver het nut van zelflevensbefchrijvingen, (*) vooral die
reeds met de gefchiedenis der jeugd beginnen, en over het
belangrijke , dat er in de bovenstaande is , heeft de Vertaler
in het Voorberigt een goed woord gezegd, en er hier en daar
eene gepaste aanteekening bijgevoegd. — Volgens eenen
brief des Schrijvers aan eenen vriend, ter inleiding geplaatst ,
„ zal dit werk," waarvan thans het eerfie fink in onze taal
verfchijnt, „ de gefchiedenis van zijn innerlijk godsdientlig
zedelijk leven bevatten ;" maar „ de uiterlijke lotgevallen
zijns levens niet dan in zooverre daaruit de invloed op
het eeríie blijken kan." Dit laatfie vindt Ree. jammer,
daar het toch voor den menschenkenner van belang kan zijn,
die uitwendige lotgevallen te weten, en derzelver zamenhang
met en invloed op het zedelijk leven na te gaan; terwijl men
nu alleen op het individuele oordeel des Schrijvers moet afgaan , en dan nog deszelfs gefchiedenis niet volledig heeft.
Doch ook hierbij gevoelt Rec. het zeer moeijelijke van zelf
onpartijdig en ge--levnsbfchrijg;wat,oep
zijn
mogen,
er
kunnen omfianderzelver
makers
trouw ook
zijn, die,
gefchiedenis
iemands
in
bijzonderheden
digheden en
bij
alle ge.
en
belangrijk
ook
voor
zijn
zedelijk
leven,
hoe
heimhouding der namen, de kieschheid nogtans gebiedt te
verzwijgen, waardoor juist zijne levensbefchrijving, van ba
zedelijke zijde befchouwd, onvolledig moet blijven. —-re
-

(*) Zou men dit woord , of anders eigene levensbefchrijving, niet kunnen gebruiken, in plaats van het tweeflachtig
zamengeftelde zelfbiographie;, want autobiographie, zoo als
het geheel naar het Grieksch moest zijn, zou niet zoo algemeen vermaan worden?
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Ook zijne* naam en die van de in zijne gefchiedenis betrok
heeft de Schrijver, om goede, hier aangevoer--kenprfo
de redenen, verzwegen, en voor de namen van daarin voor
verdichte gefield. Waartoe dit laatfie dient,-kóméudeplatfn
niet
zeer
duidelijk, zelfs als eenigzins de houding
is Rec.
van verdichting aan het geheel gevende voorgekomen. -- Het
hier Verhaalde is, naar de verzekering des Schrijvers , waar,
zonder nogtans de mogelijke misleiding des geheugens in klei
inmenging van latere denkbeelden te willen-nighedof
ontkennen. Aan dit laatste wil Rec., het dan ook toefchrijven, dat het verhaal hem hier en daar eene zekere kleur van
verdichting fchijnt te hebben, die misfchien niet zoo zeer
aan het onware der hoofdzaken, als wel aan eerie hoogere opkleuring in de voortelling, te wijten is.
De Schrijver is dan (om dit verhaal in zijne hoofdomtrek
zoo ver zij in dit stukje vervat zijn, even te fchetfen)-ken,
als een vaderloos zuigeling met zijne moeder in het grootouder
huis opgenomen, en aldaar, door eene Christelijke op--ljke
voeding, tot kinderlijk geloof en kinderlijke vroomheid gevormd
geworden; waarbij het echter Ree. voorkomt, dat meer het
gevoel, zelfs niet zonder bijgeloof, opgewekt, dan het ver
verrijkt en geleid is, en op de zucht tot kinderachtige-ftand
navolging gewerkt heeft. Hieruit althans fchijnt het nog het
best te ,verklaren, dat dit twaalfjarige kind, na grootmoeders dood, tot twijfel en ligtzinnigheid vervalt, en wel tot
twijfeling aan onfterfelijkheid; terwijl daarna de omgang met
ligtzinniger geítemde knapen de overige godsdienfige indrukken doet verflaauwen, en de belijdenis des Christelijken ge
al te jongen leeftijd en bij gebrekkig onderwijs, en-iofs,n
even zoo ook kort daarna zekere burgerlijke eed, onnadenkend
hem wordt afgelegd. De inwendige roeping tot den geestelijken (tand, die hij reeds zeer jong te kennen gegeven had,
maar waarop ook niet verfandig fchijnt acht geflagen te zijn,
was nu wel verdwenen; maar even ligtzinnig gaf hij zich nu
over, om zich voor te bereiden tot hetgene, waartoe zijne
bloedverwanten meenden, dat hij nog neiging bad. Hierop
volgde nu het affcheid van het ouderlijke huis, en vertrek
naar de Latijnfche fchool elders, waarbij zijn onderdrukt
godsdienflig gevoel weder begon te ontwaken, hetwelk echter (naar Rec's inzien) op de Latijnfche fchool zelve wederom
tot overdrevenheid begint te neigen , daar de fcholier zich te.
leurgefteld vindt, dat alle onderwijs niet tot bevordering
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van hetzelve wordt medegedeelc; , ,vanc, offchoon
er, althans
in het onderwijzen van fommige wetenfchappen, oogenblikken zijn, die de leermeester, zelf met godsdienfiigen
zin bezield, waarnemen kan, om, door eenige korte en treft nde
opmerking, dien zin ook bij zijne leerlingen op te wekken,
zou het echter den geregelden gang van het wetenfchappelijk
onderwijs te zeer firenlmen , indien dit door dezen als hoofddoel beoogd werd; en bij fommige zelfs, b. v. bij de Wis en theorie der Sterrekunde, zou het zonder de grootíie ongelijkfoortigheid niet wel mogelijk zijn.
Ziet daar de hoofdomtrekken van het in dit flukje verhaalde, dat over 't geheel; wel iets naïfs en aantrekkelijks heeft.
Dat er voor Ouders, Opvoeders, en Leeraars , aan welke het
in den titel toegewijd ftaat , het een en ander uit te leeren
is, zal de verflandige, ook zonder nadere aanwijzing, genoeg kunnen zien; maar wanneer de Schrijver in die toewijding ook het aankomende Geflacht begrijpt, dan meent Rec.,
dat zulks met oordeel des onderfcheids moet veriaan worden.
Een .kinderboekje is het, naar zijn inzien, in het geheel niet,
daar noch inhoud noch toon hiertoe gefchikt is; en althans
zou hij b. v. het artikel tw ijfel èn ligtzinntgheid kinderen niet
gaarne in handen geven : ook ziet men over 't geheel te zeer
den volwasfen man doorfiralen , die -nu de dingen van voorheen met zijne oogen, zoo als ze thans zijn, befchouwt,
waaruit dus wel eens een zonderling mengfel van waarheid
en onwaarfchijnlijkheid onthaar. Welligt evenwel levert het
vervolg der gefchiedenis nog meer op , dat ons volkomener
bevredigen kan ; en hiernaar willen wij dus verwachtend
uitzien.

Euthymia. B ijdragen uit het gebied der Zede- en Letterkunde; verzameld door J. A. B AKK ER , J. VAN HARDER.
w Ii K, R Z. en G. V A N RE Y N. Iffe Stuk. Te Rotterdam,
b ij H. W. van Harderwijk en S. van Reyn Snoeck. Zn
gr. 8vo. 120 Bl. f1 - 40.
„ Alweder een nieuw Tijdfchrift," zeiden wij onwillekeurig
bij het ontvangen van dit eeríle N°. der Euthymia. Intusfchen , de wereld van ons Ietterkundig publiek is groot genoeg; en wij, Letteroefenaars, aan wie, zoo wij vertrou.
wen, door niemand het beflaan en het debiet misgund wordt,
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willen het ook wederkeerig aan niemand; het daarvoor houdende, dat, indien men zich onthoudt van elkander laaghartig te onderkruipen en wangunfiig te benadeelen, de ver
meerdere arc/liven voor letterkundige opflellen-fchijngva
nuttig
kan zijn. Of de verfchijning van het
en
doelmatig
onderhavige, firikt genomen, noodig ware, is, bij de vele
gelegenheid tot plaatfing van oorfpronkelijke en vertaalde
Eiukjes, eene andere vraag, welker beantwoordipg in zoo.
verre buiten ons is. Tot de aanmelding verzocht, willen wij
gaarne van het plan der op den titel genoemde Redacteuren
en van deze eerfle proeve een kort verflag geven.
De hoofdbedoeling, door den naam reeds te kennen gegeven, is, blijmoedigheid, effenbaarheid en gerustheid van
geest, kalmen zielevrede, zuivere levensvreugde te helpen
bevorderen. Bijdragen van anderen worden aangenomen , naar
het fchijnt. Men fpreekt van flukken, die men, op zijn ver.
zoek, ontvangt. Aan oorfpronkelijke flukken zal Reeds de
grootfie plaats worden ingeruimd. Ter afwisfeling, en om
hunne Landgenooten met zoodanige , tot het opgegeven hoofd.
doel dienfiige, uitheemfcbe lettervruchten te verkwikken,
die den meesten hunner vermoedelijk minder bekend zijn,
ruimen zij in elk flukje eerie, kleinere plaats daarvoor in.
Drie fiukjes , van grootte als het tegenwoordige, maken een
deel uit, en zullen ongeveer in den loop van een jaar worden uitgegeven.
Wij hebben dit No. over het geheel met genoegen gelezen.
De middelen , door P E S T A L 0 Z Z I opgegeven , tot verkrijging van ware en behendige levensvreugde, worden door v A N
ti A R D E R W If K overwogen. Liefde en vriendfchap levert aan
BAK K ER, de flof tot een lezenswaardig opfiel. De man in
middelbaren leeftijd wordt gefehetst door VAN RE YN; —
N O DIE R met een (tukje over het aanjiaande einde van her
m enfc helijk geldacht, waar en zoo het behoort, teregt gewezen door BAKKER. VAN H A RD ER Wij K geeft andermaal
zijn, vroeger in ons Tijdfchrift geplaatst, vertoog, over de
befc hrijvende dichtkunst; de Rotterdamfche Preceptor s L utTER. een welgefchreven flukje Over KAREL VAN A NJOU
in Italië. Behalve eenige vertalingen, befiaat het overigeuit
treffende gezegden uit B O R G E R's Leerredenen; terwijl alles
met lezenswaardige gedachten van v A N RE Y N befoten wordt.
Er is geene de minde reden, om het allerkeurigst op fraai
papier gedrukte Tijdfchrift niet gaarne aan te bevelen,

tí74

J. J. DODT VAN FLENSBURG,

POGINGEN.

Pogingen om Gene meer grondige beoefening der Gefchiedenis
van Nederland voor te bereiden, door j. J. DODT VAN
Y. L£ N S B U R G Te Utrecht, bij L. E. Bosch. •1837. In gr.
8vo. 70 Bl. f: . 90.
Het valt moeijelijk, zich van den aard en den geest van dit
werkje een juist denkbeeld te maken; moeijelijker nog, er
aan onze Lezers eenig verflag van te geven. De Schrijver
heeft hetzelve zonder Voorrede, zelfs Zonder eenig woord
aan den Lezer, al ware het op den omslag, in het licht ge.
zonden. Op den titel Iaat ook niet: Eerjie Stuk; en men
zonde het dus voor een werk op zichzelf kunnen houden,
zoo niet de laattle bladzijde luidde: Aanteekeningen op de
voorafgaande Lijst. Echter vindt men geene Aanteekeningen,
en deze fchijnen dus nog te moeten volgen.
Het werkje is getiteld: Pogingen om eene meer grondige beoefening der Gefchiedenis van Nederland voor te bereiden.
Doch op bladz, 1 lezen wij, als bijzondere inhoudsopgave:
De uitlandfche Gefchiedfchrijvers der Spaansch-Nederlandfche
onlusten. Deze zijn dan ook het onderwerp van dit boekje.
De Schrijver behandelt, op eene eenigzins zonderlinge wijze,
35 uitheemsche Gefcbiedfcbrijvers. Eerst ontvangt men den
naam; dan eene zinfpreuk uit den een' of anderen Kerk.
vader, waarvan ons het doel een raadfel blijft; althans op
den behandelden Schrijver slaat de fpreuk niet. Misfchien is
het een mnemoniek hulpmiddel voor eigen gebruik van den Heer
D O D T; doch wat heeft de Lezer daaraan? Dan volgt eene
bloote opgave van Letterkundige hulpmiddelen ; en eindelijk
worden de titels der werken en de onderfcheidene uitgaven
daarvan medegedeeld. Dus niets omtrent der Schrijveren geboorte of woonplaats, veelnmin eenig woord omtrent de betrekkelijke
verdieulle hunner werken. Doch wie weet, wat hieromtrent
in de Aanteekeningen zal medegedeeld worden? Wij moedigen, in deze vooronderftelling, den waarlijk kundigen Bibliograaph aan, om die Aanteekeningen zoo fpoedig moge.
lijk mede te deelen, en achten ons verpligt tot zoo lang ons
oordeel over deze Pogingen op te fchorten.
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt
door A. J. V A N D E R A A; onder medewerking van eeni-
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ge vaderlandfche Geleerden. Ijle Aflevering. Te Gorinehem ,
bij J. Noorduyn. 1838. In gr. 8vo. XYI, 144 bl. f 1- 50.
Door de aanvankelijke uitgave van dit Woordenboek wordt
aan eene finds lang gevoelde behoefte voldaan. Het zal zich,
ingevolge het berigt van inteekening, uitflrekken over de
Noordelijke Nederlanden, en die gedeelten van Limburg en
Luxemburg, welke, volgens het_ protocol van 15 October
1830, onder het beftuur van onzen Koning moesten komen,
alsmede, om het werk vollediger te maken, alle meldenswaardige plaatfen uit onze overzeefche bezittingen; waarbij,
even als bij de heden, dorpen, gehuchten enz. van ons va.
derland , volgens echte befcheiden , zoo veel doenlijk, alle
bezienswaardige gebouwen , gedenkteekenen enz., alle mei.
ding verdienende gebeurtenisfen, de aldaar geborene vermaarde mannen, de daar gekweekt of bereid wordende ban.
delsartikelen en de beflaande fabrijken worden opgegeven. Het
geheele werk zal befloten worden met eene alphabetifche lijst
van de vermaarde mannen, die Nederland heeft opgeleverd,
met opgave van de plaats hunner geboorte, ten einde in het werk
zelf dadelijk te kunnen nahaan , waardoor zij die vermaard.
heid verdiend, en wanneer zij geleefd hebben. Mogen wij
ten aanzien van dit laatíte ons verlangen uiten, dan beha
die alphabetifche naamlijst liever in eene tabel in piano., in
den fmaak der tabula clronologica , gevoegd bij H. w E Y.
T I N G H'S Historia Literaria. De geboorteplaatfen kunnen
gemakkelijk met eene kleinere letter gedrukt en tusfchen haakjes bij de perfonen aangeduid worden.
Het was zeker moeijelijk voor den Heer VAN DER AA,
in den tegenwoordigen , nog niet beflisten toefland onzer
flaatkundige aangelegenheden, eenen vasten grondflag te kie
opneming of voorbijgang van fommige gedeelten des-zento
voormaligen Nederlandfchen Koningrijks. Maar al valt de
eindelijke grènsfcheiding eenigzins anders uit, dat zal in het
algemeen aan dit werk niet veel fchaden. Het was ons aangenaam te vernemen , dat het den kundigen en werkzamen
Verzamelaar niet mangelt aan medehulp, blijkens de lijst
van Geleerden, in de Voorrede medegedeeld, zoo wel voor
ons Vaderland zelf, welks Eieden, dorpen en gehuchten aan
éénen mensch onmogelijk naauwkeurig genoeg kunnen bekend
zijn, als vooral voor onze overzeefche bezittingen. Intusfchen meenen wij hier en daar in deze Aflevering de bewij.
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zen te zien van hetgeen zich in foortgelijken arbeid meestal
laat opmerken, dat de betrekkelijke naauwkeurigheid, of
liever uitvoerigheid, zijner berigtgevers den Verzamelaar bier
meerder, daar minder heeft doen uitweiden. Zoo is bij fom.
mige vaderlandfche dorpen de oppervlakte der gemeente, het
wapen, het getal fchoolkinderen en derg. vermeld; bij andere mist men die opgaven. Historifche bijzonderheden zijn
ook hier korter, daar uitvoeriger. Dat de bevolking bij ronde getallen (tientallen voor plaatfen beneden de 1000 en hon.
derdtallen voor die daar boven) opgegeven wordt, keuren
wij, bij de fchier dagelijks veranderende juistheid, allezirs
goed; zoo ook de afzondering van plaatfen en burgerlijke
gemeenten, die, niet behoorlijk onderfcheiden, hier en daar
verwarring zouden baren. De Verzamelaar heeft de verfchillende betrekkingen (om het zoo uit te drukken) der namen
onder verfchillende hoofdartikelen gebragt. Zoo wordt, om
een voorbeeld te noemen, Amersfoort aan het floc dezer Aflevering vermeld, eerst als arrondisfement, daarna als kanton (twee in getal) vervolgens als kerkelijke klasfis , dan
als kerkelijke ring, eindelijk als gemeente; terwijl het als
stad zal voorkomen in den aanvang der volgende Aflevering.
Voor zoo verre wij met de in dit gedeelte befchrevene
plaatfen bekend zijn, hebben wij alle reden, om de naauwkeurigheid en vlijt des Verzamelaars te roemen en onze goede verwachting aangaande het vervolg te uiten. Bijzonder
uitvoerige artikels komen in dit gedeelte niet vele voor.
Aardenburg , Alphen , Alkmaar, dmboina (zeer belangrijk)
zijn de voornaatnfle. Namen, die overgeflagen zijn, kunnen
wij ons niet herinneren. Eéne opmerking vergunne ons de
Heer v A N D a R A A ten aanzien van het vervolg des werks.
Er zullen hem artikelen voorkomen, die elk op zichzelf
eene, zoo niet -meer dan eene, Aflevering zouden kunnen
vullen, met name dmflerdam, 's Gravenhage, Rotterdam,
Utrecht en meerderen. Wij wenfchen die wel naauwkeurig;
maar. de Schrijver geve zich bij dezulken niet al te zeer toe
in breedvoerigheid, deels om de evenredigheid, deels om de
kosten zijns werks , en bedenke , dat hij, naar den aard en
het oogmerk van zijnen arbeid, zich eenigzins kan en mag
bekorten bij artikelen , over welke men elders voldoende kan
teregt komen. `
Wat de uitvoering aangaat. Het werk is met eene zeer
kleine letter gedrukt, zoodat veel op eene bladzijde Haat,
,
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terwijl de hoofdletters der artikelen eene voegzame grootte
hebben. Het geheel zal uitkomen bij tweemaandelijkfche Afleveringen, elk van 10 vel;, drie of vier der zoodanige zullen
een Deel uitmaken, en het werk waarfchijnlijk niet meerdan
acht Deelen bevatten.
Meer, dan deze algemeene aankondiging en aanprijzing,
kunnen wij thans niet geven van dit werk. Wij wenfchen den
Heere V AN D E R A A bellendigen lust en medewerking tot
voortzetting van dezen zijnen nuttigen arbeid. Men late het
voortdurend aan geene moeite ontbreken , om dien zoo volkomen mogelijk te maken, en de belofte des Uitgevers van
eene eerlijke behandeling zijner inteekenaren , ook na de vol
-toijngdeswrk,bv
zijn debiet !

Aardrgjkskundlg Leesboek, tot uitbreiding der kennis van ver fchillende Volken op den Hardbol. Tweede verbeterde Druk.
Met Platen. Bjevering I en II. Te Deventer, bij A. J.
van den Sigtenhorst. In 8vo. Bi. 1-208. f3 '40.
Een volledig onderrigt in de Aardrijkskunde zoeke men hier
niet. Daarvoor geeft zich ook het werkje niet uit ; en als
Leesboek, waaruit de jeugd (want voor deze fchijnt het inzonderheid beftemd te zijn) de voornaam(ie bijzonderheden
aangaande landen en volken kan vernemen, om zich die bij
vollediger onderrigt te herinneren,' .— als zoodanig• heeft het
zijne verdienfle. Deze twee Afleveringen bevatten de onder
rijken van Europa, waaronder de Nederlanden eerst-fcheidn
en uitvoerigst behandeld worden. Ook van de andere landen
wordt het wetenswaardiglte gezegd ; Pruisfen alleen hoogst
oppervlakkig behandeld ; terwijl het onze goedkeuring minder wegdraagt, dat van laatstgenoemde rijk (thans een der
voornaam!le Staten van ons werelddeel) enkel het zoogenoemd eigenlijke Pruisfen onder dien naam afzonderlijk behandeld, het overige bij Duitschland gevoegd wordt. Van
Oostenr ijk, Begieren, lYurtesnberg, Baden en andère Staten
van het Duicsch Verbond behoorde ook meer gezegd te zijn ,
dan het algemeene, Duitschland betreffende, en een regel of
wat afzonderlijk. — De Plaatjes flellen de nationale kleederdragten der Europefche volken voor; waarbij men niet ver.
gelen heeft, den Hollander van eene lange pijp te voorzien.
Meer kunnen wij van dit nog onvolledige werkje, dat ho,
BOEKBESCII. 1838. NO. 11.
1 i.
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vendien een herdruk (zij het dan al een verbeterde) is, niet
zeggen.

Bijbel/the Verhalen voor Scholen en Huisgezinnen. Naar de
derde uitgave uit het Hoogduitsch van K. A. W A G NE R . In
twee Stukjes; het 0. en N. V Te Groningen, bij J. B. Wol.
ters. In kl. 8vo. f: - 60.

D it werkje vereenigt,, naar ons inzien, in zich al de ver
welke het behoort te bezitten, om aan deszelfs-eischtn,
bettemming te beantwoorden. Hetzelve behoeft, wat den
natuurlijk eenvoudigen verhaaltoon betreft, voor den Bijbel voor Kinderen van S CH MID niet te wijken. Bij d'e
noodige beknoptheid is niets van het belangrijktte voor kinderen vergeten. De nuttige lesfen , aan het flot van ieder
hoofdflukje geplaatst, zijn in het laattie even min verzuimd
en even ongedwongen uit het behandelde afgeleid, als zij
voor de jeugd gepast zijn. Deze nuttige lesfen worden hier

flechts opgegeven; de ruimte gedoogde geene nadere ontwikkeling of toepasfing , gelijk in het werk van a CH MID, dat
op eene grootere fchaal is aangelegd S CH M I D en W. A GNE a hebben volkomen in .denzelfden geest gefchreven ; de
eerfte echter voor huisgezinnen en fcholen , de laatfie voor
fcholen en huisgezinnen. Om deze omzetting wal te verfiaan,
vergelijke men flechts den prijs. Onderwijzers vooral mogen
dit werkje toetfen aan hetgeen BP. U G S MA in den tweeden
.

druk van zijn Kort Overzigt van de Leer der Opvoeding enz.
in de Aanmerkingen, bi. 211, voordraagt. Nog zie men in
dat Overzigt het gunstig oordeel van BR U s s M A wegens dit
werkje. Wij verkiezen het op onze fchool boven alle andere, ons bekend: want zulk eene Bijbelfche Gefchiedenis voor
de lagere feholen was tot dusverre eene behoefte. Kortom;
de fpreuk op de regterzijde van het titelblad, t. w.: De letter doodt, maar de geest maakt levend, 2 Kor. III: 6, Raat
hier op hare plaats.
Nieuwe Verhalen, ontleend uit de Gefchiedenis van belangrijke Misdaden. Door den Schrijver van de Nemefts. Te Groningen, bij W. van Boekeren. In gr. 8vo. 385 BI. f3 - 60.
Deze bundel Verhalen, wiens aankondiging al te lang ach-
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terbleef, kan, naar goedvinden, Of als een op zichzelf flaand
werk, Of als een tweede en laatfle deel der Nemefis worden
aangemerkt; over welk werk wij, in N°. 8 voor 1831 van
ons Tijdfchrift, bi. 366, een over het algemeen gunflig oor
hebben uitgebragt. Even als ten aanzien van den vori--del
gen bundel gefchied was, geeft de Schrijver ook hier, in een
kort Voorberigt, te kennen , dat deze Verhalen, hoezeer met
verandering der namen van perfonen en plaatfen, echter op
waarheid , ten minfte wat de hoofdzaak betreft , gegrond zijn.
De opfchriften zijn: I. Het houten Kruis, H. het Geraamte, IIIa de Joodfche Broeders, en IV. de Predikantszoon.
N°. 1 heeft, zoo het fchijnt, eene gebeurtenis uit de vorige Eeuw ten gronddag. Een meisje was vermoord aan
eenen weg gevonden — de dader bleef jaren lang onbekend —
eindelijk gaf eene onvoorziene omilandigheid aanleiding, dat
de moordenaar, een vroeger afgewezen minnaar van het meisje„ zichzelven aangaf. Het Verhaal is, hoe eenvoudig de
grondflof zij , wél gefchreven en goed uitgewerkt; doch
men merkt reeds bij de eerfie bladzijden, en vóór dat de
moord nog gefchied is, wie de moordenaar zijn zal; en dit
neemt voorzeker veel van het belangwekkende weg.
No. II. Het Geraamte. Wat zullen wij van dit zonderling en langgerekt Verhaal zeggen, 't welk van bi. 77-261
loopt, en dus meer dan de helft van dit boekdeel beslaat ?
Moet en mag dit den naam hebben van op waarheid gegrond
te zijn? Men oordeele ! De oude Heer very DE L W IJNE N
(op bi. 92 en 94 VA N HER w g N EN genoemd) had twee zonen, RUDOLF en FLORIS. RUDOLF erft, als oud(le
zoon , de meeste goederen. De jongde (die een Plecht karakter heeft) gevoelt zich daardoor diep gegriefd. Op eenen
laten avond zat hij bij eenen boom, „ in eenen oord, die
„ reeds lang bekend fond, als eene hoogst verdachte plek
,, grands, waar de magtige Verleider van het menfche lijk ge„ /lacht meermaal zigtbaar rondwaarde ," (bi. 127.) Hij
hoort eenig geritfel , en ziet een' man van een affchuwelijk
voorkomen, „ die hem met een' grijnzenden lach aanzag,
, en wiens oogen niet gelijk die van andere menfchen waren,, maar volkomen twee kolen vuur geleken, welke eenen
bloedrooden glans van zich gaven en van tijd tot tijd ake» lig door het bleeke en hooggewelfde voorhoofd rolden.
„ Deze gedaante naderde hem , drukte hem de handen (prak.
„ „ Prees niet: gij z;it mijn zoon. Reken op mij bij alle
Ii 2
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„ uwe ondernemingen: mijne hulp zal niet u zin." F`Lo.
„ R I S trok zijne hand terug, die, door de hand des vreem„ delings gedrukt, begon te gloeien, terwijl h ij een p ijnlijk
„ gevoel aan dezelve ondervond, alsof hij ze in een verzen
vuur ge/loken had — en de gedaante was verdwenen,"-„gend
(bl. 121,) Kort daarna ontmoet F LOR I s op het kasteel van
zijnen oom eenen Italiaan, die eene groote gelijkenis had
met de verfchijning. - Hij maakte echter vriendfchap met dezen, en gaat met hem op reis naar Italië. „ Men heeft
„ naderhand verhaald , dat F L OR IS op deze reis door zijnen
„ medgezel in vele vreemde en hoogstgevaarljke kunjlenarijen
„ onderwezen werd, en dat hem verborgenheden zin toevertrouwd geworden , welke geen opregt Christen betamen : wat
„ zeg ik, met welke geen mensch, die eenigen prijs op God
„ en Godsdienst (lelt , zich ooit gemeenzaam zou willen ma„ ken ," (bi. 153.) Van de reis teruggekeerd , begaf hij
zich menigmaal naar de plaats der verfchijning. „Men voegt
„ er bij — en dit verhaal zegt men te berusten op het getui.
„ genis van twee landlieden, die het toeval later dan gewoonlijk in de nabijheid van dat gevaarlijke plekje gronds ge„ bragt had — dat hij wezonlijk op zekeren avond een mond.
„ gefprek MET DEN BOOZEN gehad heeft, waarbij hij zich
geheel in deszelfs magt ftelde," (bi. 168.) De Verhaler
trekt dit wel in twijfel , doch voegt er bij : wat er van deze
zaak zij, kan ik moeijelijk bepalen, .(bi. 169.) -- Verdere
proeven zullen wij uit dit Verhaal nu niet aanhalen, dan alleen de volgende: „ Ik heb .0 verhaald, welk een zonderling
,, geluid er op het clot alhier gehoord werd, gedurende den
eerden dag en nacht, dien F L Ott I S op hetzelve doorbragt.
„ Ik ben niet in flaat, om daarvan eene natuurlijke oplosfing
„ te geven; en wij mogen vrij gelooven, dat hier eene hoc,, gere Magt in het fpel was, welke de gemaakte kalmte van
den fnooden broedermdorder op eene vreefelijke wijze ver.
ítoorde ," (b]. 251.) — Indien nu de Schrijver dit Ver
voor waarheid uitvent, en ter goeder trouwe daaraan-hal
geloof haat, levert hij inderdaad eene proeve van ligtgeloovigheid, gelijk men in onze Eeuw bij den befchaafden en
geletrerden fiand niet dagelijks ontmoet. En toch fchijnt hij
het khkzeker opzigt ernilig te meenen, want hij wilde hoofdzaak volítrekt niet betwijfeld hebben. Het Verhaal is zoodanig ingerigt, dat zekere Dorpsfchout het aan den Schrijver mededeelt, (bi. 90-•-257.) Maar dan neemt de Schrijver
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zelf het woord op, en verhaalt zijnen Lezeren, hoe een wel
vriend hem verzekerde , dat de Schout vrij wei-onderigt
met al de bijzonderheden dezer zaak bekend fcheen te zijn.
Daarna wordt het bovennatuurlijke eenigermate opgelost. De
verfchijning is zeker de Italiaan geweest. Het zonderling
geluid is waarfchijnljk door R U D O L F gemaakt, die toen
misfchien wel zwaar gewond , maar nog niet overleden was.
Indien de Schrijver, gelijk wij vertrouwen, met deze oplos
tevreden is, dan vragen wij, waartoe in de l9de Eeuw-finge
zulk eene inkleeding , van • eene verdachte plek gronds , van
een' man met oogen als gloeijende kolen, wiens handdruk verzen'end was , die naderhand uitdrukkelijk als den Booze ver
wordt, en van hoogere Magten , die in het fpel zijn,-meld
om vreemde geluiden te verwekken? Dit alles werkt dan toch
het Bijgeloof krachtig in de hand.
Oneindig beter beviel ons N°. III , de Joodfche Broeders.
Een zeer belangwekkend Verhaal, 't welk in allen opzigte
fraai is uitgewerkt , en, in ons oog, verreweg het beste uit de.
zen bundel.
N°. IV, de Predikantszoon. Weder eene langgerekte gefchiedenis van eenen jongeling, die, offchoon in goede begin.
fe!en opgekweekt, eerst zijnen medeminnaar in een tweegevecht dooríieekt, en naderhand, toen hij de ontrouw van
zijn meisje ontdekte, haar, niet meer of minder dan een' dolk
in het hart floot. Wij verklaren niet te kunnen zien, uit
welk oogpunt dit Verhaal eenig nut of vermaak kan aan-

brengen.
In ons oog flaat deze bundel, met uitzondering van hee.
Verhaal No. 3, in waarde verre beneden den vorigen.
Nieuwe belangrijke B ijdragen tot de Gefchiedenis der Lijf=
flrafel jke Regtspleging in de Nederlanden , b eenverzameld door H. C. D R E 5 S E L H U Y s. Te 4tnfterdam , bij J,
C. van Kesteren. In gr. $vo. 339 Bi. f 3 -:
Eigenlijk zijn deze Bijdragen korte Romans of Novellen ,
vier in getal, waarin een geval, tot de Lijfiiraffelijke Regtspleging behoorende, voorkomt, 't welk door misvatting der
regters de onfchuldigen in het verderf flort, maar na verloop
van tijd hen in eer en aanzien hertelt. Om het boek de ge
lijvigheid te geven , zijn de inkleedingen van de-wenscht
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flopjes wat omílagtig, en de gevallen bezwaarlijk onder de
Caufes célëbres te rangfchikken. Dezelfde zonden tegen het
kostuum, waarvoor wij vroeger waarfchuwden, zijn ook
hier aanwezig, zoo als b. v. in het laatfle verhaal, waar,
in het begin der 18de Eeuw , crimineel 'befchuldigden door
advocaten verdedigd en door gezworenen veroordeeld worden.
Her is anders niet het miníie flukje van de vier, offchoon de
inleiding wat zonderling is. Taal en correctie konden zuiverder zijn. De blanke Negervisfcher, voor de Blaekenezer vjsfcher, op bi. 265 is eene koddige drukfout. Evenwel kun.
nen deze Verhalen, in uren van uitfpanning , eenige genoegelijke oogenblikken verfchaffen, en dat is de wensch van
den nu reeds overleden' Schrijver.
,

=

Handleiding tot de oefening en kennis van het Damfpel, met
eene opgave van meer dan zestig pofitiën en uitkomJlen. Te
Rotterdam , bij M. J. Luyks. In 12mo. 66 Bi. f : - 60.
L' en boekje, waarvan het gebruik door den titel genoegzaam
is opgegeven, en hetwelk den liefhebberen van het Damfpel
zeker daarom ook welkom zal zijn, omdat de poficiën In
wederfpraak met het Dam rust van v A N Y as B D E N opgegeven worden, hetgeen ook veelal regel bij bekwame fpelers
is , ondanks het ftelfel van den meester, wiens groot en
doorwrocht werk federt lang is uitverkocht. Wij hebben
verfcheidene poficiën beproefd en juist bevonden; van alle
was dit niet te vergen ; en aizoo , van een deel tot het geheel befluitende, en wenfchende, dat daarin geene drukfouten zullen zijn, wat met nommers zoo gemakkelijk kan gebeuren , denken wij, dat zij, die hunne uitfpanning in het
waarlijk fraaije Damfpel vinden, gelijk er velen in ons Vaderland gevonden worden, zich de kleine kosten van aankoop niet beklagen zullen. De afteekening van een genom.
merd bord, die niet, op den titel vermeld wordt, vermeer.
dert de bruikbaarheid van deze beknopte Handleiding, die,
voor leerlingen althans, tot oefening allergefchiktst is.
De Non, of de Ondergang van de Abdij van Rijnsburg. Tafereelen uit den Spaanfc hen Oorlog, door J. K RABBE ND AM, uz. Te 4mjlerdam , bij P. Meijer Warnars. 1837.
In gr. 8vo. 327 Bl. f 3.:
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Prins Robert van 4rtois , of Wraakzucht en Heldendeugd.
Historisch-Romantisch Tafer eel uit den Kruistogt van Lodedewijk den Vromen. Door ii. C. D R E S S E LH U Y S. Te Amferdanz , bi J. C. van Kesteren. 1837. In gr. 8vo. 366
Bi. f3-.
De Verrasfing van Harderw jk. Een oom fpronkeljk Roinanmantiseh Tafereel uit de Zestiende Eeuw. Door W. STOK C K.
Te Jin lerdam , bij J. C. van Kesteren. In gr. 8vo. 231
Bi. f2-0.
La Tisba, of de fchoone Venetiaanfche Tooneelfpeeljler. Door
H. ZEEMAN. Te Asnflerdam , b ij Gebr. Diederichs. 1836.
In gr. 8vo. 224 Bl. f 2- 40.
Adolf, of de verloren Zoon. Een Nederlandsch Verhaal uit
het laatst der vorige Eeuw. Te 's Gravenhage, bij A.
Kloots. 1838. In gr. 83'o. 250 Bl. f 2. 60.
®m deze vijf oorfpronkelijke Romans niet langer naar aan
te laten wachten, firekke het volgende kortelijk tot-melding
aankondiging en beoordeeling.
1. De Schrijver van de Non heeft zich reeds vroeger als
Romanfchrijver doen kennen. Met blijdfchap hebben wij opgemerkt, dat hij waarlijk is vooruitgegaan. Hij heeft zich
in het tijdvak van den woritelIlrijd tegen Spanje vrij goed
verplaatst. Alleen doen wij opmerken, dat het herhaaldelijk fpreken van Noordelijke en Zuidelijke Provinciën onzes
Vaderlands den Schrijver der negentiende Eeuw te zeer verraadt. Op het costuum moet men ook in kleinigheden op.
lettend zijn. Wij wenfchen , dat de Heer K R o B B E
DAM
M zich en zijn werk niet bederve door te groote4
fpoed te maken met het eene op het andere te laten volgeg,
Hij befchave liever herhaaldelijk, en vermijde daardoor eene
klip , waarop maar al te velen geftrand zijn. BI 283 fIaaC
crimen coelae magistratis voor crimen laefae majestatis, denkelijk eene drukfout. De letter is goed voor oude oogen,
2. Daar de Schrijver van dezen Roman reeds overeden is, zullen wij de aanmerkingen terughouden, die
wij, onder het lezen, hadden gemaakt. Zij ílrekttn toch
meer voor hemzelven , dan voor het publiek, aai hetwelk wij dit welgeflaagd voortbrengfel eener vaderlandfche
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.)en met ruimte aanprijzen. Bij langer leven en voortgezette
oefening zou D RE S S EL Ii U Y s een zeer verdienuielijk Ro.
maufchrijver hebben kunnen worden. Voor zijne nagedachtenis hadden wij wel gewenscht, dat hij het fpijtige Voor
-berigt
niet gefchreven had.
3. Met eene eiken Schrijver vereerende, en den pas optredenden vooral betamiende zedigheid, biedt de ons onbekende Heer S T O R C it dezen zijnen eerfteling aan. Wij betuigen hem onze tevredenheid over deze welgeflaagde proeve , lazen het boek met onverdeelde goedkeuring, en moedigen hem gaarne aan, om op den ingeflagen' weg voort te
gaan. Bij mangel van de in het Voorberigt genoemde ge
bronnen , kunnen wij de grenzen van waarheid-fchiedkung
en verdichting niet nagaan. Doch het verhaal boeit de aandacht; de karakters, zijn goed geteekend en goed volgehouden. R O L F, de hoofdperfoon, is een fchoon , uitgewerkt
karakter, hoewel zijne vermommingen wat in liet avontuur
vallen; de overigen bieden eene gefchikte afwisfeling.-lijke
Alleen geven wij den Schrijver in bedenking, of de jonge
K E N V E N I C H, inzonderheid bladz. 33 volg. , niet een al te
moderne fat zij; zijn „Heeren en Dames!" onder anderen, is
niet zeer zestiende-eeuw -achtig. Ook R 0 L F fpreekt, voor
fland en opvoeding, hier en daar befchaafd genoeg. Wij raden den Heer s T OR c z, ook op dergelijke bijzaken in het
vervolg zorgvuldig te letten. Wat wij niet het minst in
hem prijzen, is het vermijden van overlading, waaraan zich
zoo vele jonge Schrijvers fchuldig maken. Men vindt hier
nergens wijdloopige befchrijvingen van Benen ruwen dag,
van eenen fchoonen avond, van een oud kasteel en dergelijke; waar men zulke befchrijvingen ontmoet, zijn zij kort,
en waren noodig. Vandaar ook, dat de Roman niets gerekts heeft, en, voor .de menigte van voorvallen en fituatiën, kort is. De Schrijver blijve zich door deze fobrietas
(wij weten het niet beter te zeggen) verder onderfcheiden ;
en wij hopen, dat bij het ons niet ten kwade zal duiden,
wanneer wij hem vriendelijk waarfchuwen, zich door de
gunftige opname van dezen eerileling niet te laten verlokken ,
am te veel en te fnel te willen fchrijven, waarbij hij zelf en
onze Letterkunde verliezen zouden, hetgeen voor beide
jammer zou zijn.
4. Beflist fpreken uit de hoogte; bitfe toon; vinnig fmalen op zijne Recenfenten , en inzonderheid op de „ brom«
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,, mende, maar helaas ! flamelende Item der goede, oude
„ Letteroefening," waarin „ meest alle beoordeelingen, zoo
„ zij niet vrienden van den winkel betreffen, met gal gefchre„ ven zijn" ; — ziet daar fchering en inflag van het zeer befchaafde, nederige Voorberigt! Wij achten ons te zeer verheven boven de fmaadredenen van eenen z E EM A N en con/or.
ten , om ons te verwaardigen , te antwoorden op die leugen- en
lastertaal, anders dan door de vraag: Waarom zendt men dan
zijn werkier, onzerbeoordeeling? Wij meenen heeds onpartijdig
te recenferen, en doen zulks ook nu. Daarom verklaren wij,
dat plan en vinding van dezen Roman ons vrij wel hebben
voldaan ; dat het fchilderen der gloeijende hartstogten eener
Italiaanfche, juist omdat zij eene Italiaanfche is, ons niet•
overdreven dunkt; doch dat wij voor ons, en wij hopen
ook onze Lezers , geen fmaak vinden in dergelijke navol..
gingen van Franfche en andere zedelooze misgeboorten.
Immers komt hier voor, wat geenen anderen naam verdient, dan dien van fchandelk en fchadelk. Om niet te
fchijnen onbewezene magtfpreuken op te disfchen, fchrijven
wij Hechts twee plaatfen af. Bladz. 57 heet het: „ A N GEL 0
„ .... , beminde haar, (L A T I S B A , terwijl hij met eene
andere vrouw gehuwd was) en offehoon de domme wereld
„ zulk eene liefde misdadig moge noemen, wij (t. w, de
Schrijver) ontkennen die flelling; waar eene reine (?)
„ liefde beflaat, kan geene misdaad zijn, het moge dan ook
„ tegen het huwel kswetboek aandruifchen." Dit onzedelijke
gevoelen wordt, fchoon in eenen eenigzins anderen vorm,
met zeker welbehagen herhaald bladz. 165: „ Het huwelijk
„ door de wet bekrachtigd, is eene burgerlijke overeenkomst,
„ die man en vrouw aangaat, en die onder zekere paufelijke
bepalingen plaats heeft. Die trouw verdient in mijn oog
[zegt A N G EL o] den naam niet van wettig ; maar die trouw ,
„ die uit waarachtige liefde onderling gefloten wordt , en
„ waarbij het hart als onderpand gegeven wordt, die trouw
„ alleen is wettig, en regterlijke of paufelijke goedkeuringen
„ verliezen daarbij al hare waarde." Deze fraaije felling
nu dringt de Schrijver nog nader aan in eene aanteekening,
die aldus begint: „ Dit gevoelen moge befchouwd worden,
„ zoo als men wil , wij nemen het gaaf voor ons gevoelen" ;
en waarin het heet: „ Hoe dwaas dan, menfehen , die voor
„ den burgerraad niet getrouwd zijn, te willen verlagen met
den fcheldnaam , dat zij in ontucht leven !" Hier onthoudt
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Ree. zich van alle uiting zijns oordeels , en verwijst alleen naar
Hebr. VIII: 4. Doch eene onvoegelijke zegswijze meer of minder
fchijnt z 9 EM A N niet te hinderen. Ons wel; althans wij zijn
niets gefield op zinfneden als bladz. 11: „ Zij wierp zich op
„ de kusfens , die in de gondel lagen , legde het eene been regt„ uit op de voor haar flaande bank en aan het gezigt werd
„ een voet blootgefleld , die , naarmate het gezigt hooger ging,
„ de verbeelding als met toovervuur deed rijzen." Als dat
geen vergif is , voedfel gevende aan de dartelfte , onreinfte
gedachten , dan geve men aan bordeelíaal gerustelijk eenen vrijpas! — Na dit gezegde zal het best zijn, te zwijgen van andere onvoegzame uitdrukkingen, zoo als bladz. 169, waar
^ EZ u s de „ Wijze van Nazareth" heet; en, de Letteroefeningen mogen dan zoo „ ílamelend", zoo partijdig, en zoo
„ met gal gefchreven" zijn, als de zeer fmaakvolle en zeer
decente Heer ZEEMAN zulks belieft te zeggen, zij meersen
tegen dergelijke onzedelijkheid hare „ brommende" flem te
moeten verheffen in het belang van goeden (maak en — wat
oneindig hooger ílaat — van eerbaarheid en deugd.
5 is, in dit opzigt vooral, oneindig veel beter. Het is
een zedelijk verhaal, dat wél gefchreven is en zich goed
laat lezen. Er heerscht een godsdienftige toon in. De Schrijver had zich gerust kunnen noemen. Het werkje zou zijnen
maker niet tot oneer hebben geftrekt.
Het fpijt ons, No. 1, 2, 3 en 5 llechts met een enkel
woord te kunnen aanmelden ; maar de flapel van aan te kondigen boeken is nog zoo groot, en wordt telkens hooger.
Het Heelal, een Diehtfluk , door C. A ME L SE. Cerebrum
mundi fpeculum. Foor rekening van den Schrijver. Te 4mJlerdam , bij J. J. Schriider. In gr. 8vo. 48 Bi. f: - 80.
Vrrooter en verhevener onderwerp kan er, buiten God, wel
niet genomen worden, dan het Heelal! Aan rijkdom van zaken zal het dus wel niet ontbreken; en liet zal er alleen op
aankomen, uit welk oogpunt zij befchouwd, en op welk eene
wijze zij behandeld zijn. Laat ons dan zien, hoe de Heer
A M E L sit, die zich hieraan waagde, dit gedaan heeft!
Een heldere flerrennacht leidt den Dichter op tot befchouwing van Gods grootheid in het Heelal, waarbij 's menfchen
nietigheid affieekt. Wat weet de Wijsgeer van God, van het
Heelal, van onze aarde, van de andere planeten? Noch de
aarde, noch de mensch is het hoofddoel van Gods werken:
wij weten alle Gods oogmerken met de fchepfelen niet. De
wensch naar oníterfelijkheid is een algemeen, maar blind gevoel, hier vergeleken, zoo 't fch'ijnt, met eene fabelvertel.
ling uit den Koran. (fl) Bijgeloof en. dweeperij dienen de
eigenbaat. en doen allerlei nadeel: ter harer gunde vonden
zij de offeranden en de Godfpraken uit. (1) Men zij dan
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wijs, en befchouwe het Heelal! Voortreffelijkheid der rede.
Aanfpraak aan den Atheïst, om zijne dwaasheid ten toon te
!tellen, en op het ontslaan van ziel en ligchaam te wijzen.
De Fabelleer, wél befiuurd, was goed, maar werd doorbijgeloof of eigenbaat misvormd, en de oorzaak van allerlei
kwaad; maar daarom mag de Atheïst de waarheid niet verzaken: de vriend der deugd „ wil hem als wangedrogt uit
inftinct verdelgen." (t!) Het Heelal bewijst Gods beftaan ,
en de Wijsgeeren van alle Volken erkennen dit: er is daar
ook wel fabelleer, bijzonder bij de Indianen; maar God
wordt toch gekend en geëerd. Wij weten nog weinig van den
mensch: er zijn verfcheidene menfchenrasfen: hoe komen zij
daar, waar zij wonen? hoe ontftonden zij? Bij alles, wat
wij in het Heelal zien en weten, weten wij toch de toekomst
niet; maar wij moeten ons aan God onderwerpen en op Hem
vertrouwen. In den dood ontvalt ons alles ; maar aan God ,
die ons lot bettuurt, moeten wij ons overgeven, gelijk ook
de Dichter dezes doet. — Ziet daar, zoo veel Rec. heeft
kunnen nagaan, den inhoud van dit Dichtiluk. Kan de Lezer nu den zamenhang van des Schrijvers denkbeelden, en
het bepaalde oogpunt en de bedoeling van het geheel vatten,
het zij zoo! Rec. heeft het zoo ver niet kunnen brengen;
en indien al , volgens het tnotto op den titel, de herfens de fpiegel der wereld zijn, dan moet het Of aan zijne, oogen, Of
aan des Schrijvers herfenen gefcheeld hebben, dat hij er niet
duidelijk in zien kon, maar dat het hem alles gedurig verward
en duister voor het gezigt fond.
Ook in de dichterlijke voorfelling is alles behalve een fpiegel te vinden, die het beeld der fchoonheid van het Heelal
terugkaatst. — De aanhef, hoewel niet onberispelijk, is
nogtans over 'c geheel niet kwaad:
't Is middernacht. Hoe zacht,
„ Hoe zalig flaapt Natuur!
Hoe fit, als dood en graf,
„ Is alles op dit uur!
Een diepe rust verving
„ 't Gewoel der ílervelingen ;
„ Geen blaadje ruischt in 't loof,
„ Geen woudbewoners zingen.'
en zoo gaat het nog eenige coupletten redelijk wel voort.
Maar wie had nu in dit gedicht zulke prozaïfche regels kunnen verwachten, als b. v. deze, hl. 11, waar de Auteur
over eeie verdwenen filer in het Zevengefternte dus fpreekt
„ Gij ziet er nu maar zes,
„ Hoewel, voor weinig jaren,
Er in dit flerrebeeld
„ Nog zeven flerren waren.
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110e komt dit? Is die fier
„ Verdwenen In het niet;
„ Is 't door gebrek aan licht,
„ Dat men haar niet meer ziet?
„ Of is zij achter een
„ Der andre zes verfcholen ?
„ Behoudt zij hare plaats,
„ Of ging zij elders dolen ?"
Ja, hoe verder men komt, op hoe meer platheden men fluit,
fomtijds zonderling tusfchen betere, ja waarlijk goede plaat fen ingeworpen ; b. v. bi. 1, midden in eene .vrij deftige
befehrijving van Natnurverwoestingen, „ 't regent dat het
giet"; bi. 2h: „ Apollo (prak van geld, Diana van beta„ ten , En. Jupiter nog meer Fan hebben en van halen" , enz.;
bi. 35: „ Zoo is de Neger zwart, en kijkt gelijk een aap,
„ Met fraai ivoorgebit, En wol gelijk een fehaap", enz.; bi.
41: „ Profesfers, Doeters! redt! Waar blaft de drank zoo
„ lang ?" en dergelijke befpottelijke rijmelarijen meer. Rec.
zou nu ook nog kunnen fpreken van duistere plaatfen en
fpreekwijzen , zoo als b. v.: „ De hemel moet de ziel in
„ God vervoeren" ; „ de ziel wil zijn in God", bl. 5; „ alles
„ zal in God wederkeeren" , bi. 28; „ het mythenhof, waar
aan de rede het godsdien/lig masker ' afrukt" , b1. 27 ; „ de-„
„ embryo , het werk der ziel" , en wat er verder , bl. 28, 29,
over de „ jonge zie!", die „ als erfgenaam verfchjfnt", gezegd wordt. Doch reeds genoeg, om te doen zien, dat, offchoon de Schrijver het goed moge meenen en veel gelezen
hebben , het poëtiferen en philofopheren voor het Publiek zijne
zaak in 't geheel niet is.
De zes laatile bladzijden van dit boekje bevatten 1. Yerklaringen , d. i. de titels van eenige werken, (met de, hier
en daar fautief geftelde, letters van het Griekfche alphabet
genommerd) waar , omtrent de in dit Dichtíluk (hier met p aangewezen) voorkomende zaken, iets naders te vinden is. 2.
Aanwijzingen, d. i. die plaatfen , waar deze of gene der
bovengenoemde Auteurs te raadplegen is , waaruit wij , voor
de curiofiteit, flechts de volgende tot een proefje overnemen : „ p. 16. XIX. zie Cp," (d. i. „ Historie van WILLEM
„LEVEND, door E. WOLF, geb. BEKKER": dus op de
woorden bi. 16, r. 19: „ Wie is dan de ijzegrim", kan men
de zes deden van den WILLEM LEVEND gaan lezen 11)
3. Verdere Verklaringen en Aanmerkingen tot opheldering,
waarvan de voornaamfle is eene korte befchouwing van het
Heelal, of eigenlijk van ons Zonneftelfel en van de vaste
Sterren; waarbij wij gaarne inflemmen met des Schrijvers betuigde hulde aan het Opperwezen, en met zijne bedoeling,
„ de algemeene verfpreiding van kennis" , offchoon wij vreezen, dat zijn Dichtfluk hiertoe het beste middel niet is.
„

No. X. Meng. bl. 519. reg. 5

V.

o. leze men: akteen.

BOEKBESCHOUWING.
Het Protestantsch Leeraarambt , in deszelfs ganfchen
omvang; een Handboek der Praktifche Godgeleerdheid, naar het Hqogduitsch van den Prelaat L. tr Ü FF E L L, enz. Ilde of laat/le Deel. Te Groningen ,
bij R. J. Schierbeek. 1837. In gr. 8vo. 610 Bi.
f 5-60.

Na alles, wat wij over het eerfte deel van dit werk in

dit Tijdfchrift voor 1834 , N. I, bl. 1 en voigg. , en
voor 1837, N°. X, bi. 401 en volgg. , gezegd hebben,
zullen wij niet breedfprakig behoeven te zijn, om in deszelfs lof uit te weiden, of deszelfs gebreken aan te wijzen; want het is op denzelfden voet bearbeid, bevat
veel, zeer veel goeds, dat wij niet genoeg ter beharti..
ging kunnen aanbevelen , maar laat ook nog al iets te
wenfchen, en voor volgende bearbeiders van deze weten
genoeg over.
-fchaplo
Men vindt hier dan vooreerst de tweede Hoofdafdeeling van liet doctrinale beginfel in de praktifche Godgeleerdheid, namelijk de Catechetiek , behandeld. — Nadat
in de inleiding haaf omvang en begrip , alsmede het ge5vigt en de noodzakelijkheid, en de moeijeljkheden van
het Christelijk godsdien/ig onderwijs overwogen zijn ,
en een over 't geheel goed gefchiedkundig overzigt van
hetzelve en van de Catechetiek , met opgave der fontes ,
gegeven is, worden, in drie dfdeelingen , de algemeene
grondbeginfelen , de /lof en de vorm of leerwijze van
hetzelve opgegeven ; van welke vooral de laattle zeer beWat
langrijk en over 't geheel wél behandeld is.
S 6 over de wenfchelijkheid van godsdienllig fchoolonderwijs voorkomt , kan, in ons Land althans, daar niet
toegelaten worden , waar eene uit verfchillende Kerkgenootfchappen gemengde fehooljeugd is; en zelfs waar
dit anders is, komt het Ree. niet verkieslijk voor: laat
Kk
BOEKnESCH. 1838. N0. 12.
---
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de Schoolonderwijzer een Christelijk verlicht man en van
goeden Christelijken zin wezen , en dit hebbe op zijne
onderwijzing en vorming der jeugd natuurlijk heilzamen
invloed! maar hij heeft waarlijk genoeg in zijn eigen vak
te doen, om niet in het ambt van den Godsdienstleeraar
te grijpen. — Hier en daar vreest Rec. , dat de Schrijver wel eens te veel vordert, b. v. bl. 55 voor elken
leerling eene afzonderlijke catechefe , naar deszelfs eigene
gefteidheid en geaardheid, hetwelk, in het ééne onder
wel niet anders dan in een' zeer al--wijsurndek,
gemeenen zin waar kan zijn, en waarbij de vereischten
van huifelijk en fchool- en kerkelijk onderwijs en opvoeding te veel met elkander verward worden; — of bl.
63, 64, voor de eeríle beginfelen eene opvolging van
inleidend onderwijs over den mensch , wijsgeerige Godsdienstleer, gefchiedenis van de onderfcheidene Godsdienilen , en gefchiedenis van de Goddelijke Openbaring;
welk een en ander toch wel bij zeer weinigen toepasfelijk en uitvoerlijk zou zijn; — of de bl. 115 en volgg.
voorgeflagene dwangmiddelen tot godsdienftig onderwijs,
die voor eene mededeeling der redelijkfle Godsdienstleer
allezins ondoelmatig en met de Christelijke vrijheid onbellaanbaar fchijnen, en waar althans de vergelijking,
bl. 122, met de aanwending van ligchamelijke llrafmiddelen in de opvoeding, zoo wel in zichzelve, als in de
toepasfing, niet zeer gelukkig is. — Daarentegen is het
te verwonderen, dat de Schrijver tot de Plof van godsdienftig onderwijs alleen de geloofs- en zedeleer brengt.
Niet alleen zou men hierbij nog wel eens willen vragen:
waarom alweder die oude of liever die latere fcheiding,
welke in de leer en leerwijze van j t: z u s en de Apostelen geenen grond heeft ? maar men ziet hier ook geene
melding gemaakt van het onderwijs in de Bijbelfche Gefchiedenis , hetwelk toch de grondflag van alles is. Men
zou hier ook iets kunnen verwachten over het onderwijs
in de Kerkelijke Gefchiedenis , dat in later tijd aanbevolen is, en althans voor fommigen nuttig zou kunnen
zijn. Zoo zou men hierbij ook kunnen onderzoeken ,
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of en in hoe verre men de gevoelens van andersdenkenden behandelen moet. — Bij de lof van het godsdienílig onderwijs heeft de Schrijver ook gefproken over het
gebruik van leerboekjes , hoewel dit meer tot den vorm
fchijnt te behooren , en teregt iets opgemerkt over het
nadeel van vraagboeken, offchoon dit nog voor uitbreiding vatbaar zou zijn. Korte ftellingen mogen naar des
Schrijvers oordeel beter zijn ; maar Ree. vindt ze toch
ook al te weinig zamenhangend, en blijft nog íleeds vragen : Waarom moet men toch , terwijl men , volgens
de verbeterde manier van onderwijs, alles anders door
andere, veel gepastere middelen , door leesboeken enz. ,
leert , alleen de voor hart en leven belangrijkíle zaak door
het dorre middel, dat mogelijk is, zich eigen maken'?
Is dit gefchikt , om verftandelijke en hartelijke belang
te verwekken voor eene Godsdienst , die zoo ge--Ieling
heel in geest en waarheid moet zijn ? — Ook over het
aanvoeren van bewijsplaatfen , dat de Schrijver, bl. 79,
maar even aanroert, zou, als eene zaak, waarbij zeer veel
in acht te nemen is , veel meer te zeggen zijn.
Hierop volgt nu het tweede voorname deel des gehee..
len werks , namelijk de wetenfchap van het liturgifche
beginfel in de praktifche Godgeleerdheid , of de Liturgiek. — Na eene gepaste inleiding, waarin men derzelver omvang en begrip omfchreven ziet, en eene goede
korte gefchiedenis der Protestantfche Liturgiek, met aan
fontes, vindt, bevat het IIIe Hoofdfl:uk van-wijzngder
deel
zeer goede, offchoon hier misfchien wat
het lfte
te uitgebreide aanmerkingen over de eerdienst in het algemeen; zoo ook het 2de over de Christelijke in het
bijzonder , en over de daarin beílaande vormen , waar
men de daarin plaats hebbende gebreken bij Roomsch en
Onroomsch, en het zuiver eigenaardige van dezelve, met
betrekking tot die vormen , zeer wel aangewezen ziet.
Minder kan Ree. zich met den oorfpronkelijken Schrijver vereenigen , wanneer hij bl. 202 env. een voorftander van vaste liturgifche vormen blijkt te zijn. Neen !
deze zullen de eenheid niet behouden , zoo min als de
Kk 2
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fymbolifche boeken dit vermogen, maar veeleer fleurwerk, of gewetenskwelling , of huichélarij voortbrengen.
Veelmeer wil Rec., met den Heer B U S c H x E 1 S E R,
bl. 206 (1) „zichzelven en zijnen ambtgenooten geluk
wenfchen , dat wij eene redelijke vrijheid genieten ,
„ welke ook in het algemeen naar eisch gewaardeerd
„ wordt."
In de behandeling van de bijzondere Liturgiek vindt
men, in de 1fle Afdeeling, over de algemeene vormen
van eerdienst, wederom, eene goede historie van het Protestantfche kerkgezang , waaruit men zien kan , hoeveel
men in het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootfchap te
dezen opzigte nog mist, wanneer men het vergelijkt bij
hetgene , dat bij anderen en elders plaats heeft. In § 37
en volgg. vindt men ook goede opmerkingen over den
aard en het wezen van kerklied en kerkgezang, maar
hier en daar pia vota , of ook wel eens wat oppervlakkig en voor uitbreiding en vermeerdering vatbaar, b. v.
over het gebruik van leerdichten of gebeden als gezangen, over het feest- en beurtgezang. Zoo zou men ook
bij het hier wél gezegde over het kerkgebed kunnen onderzoeken , in hoe verre hetzelve naar de Ieerrede gefchikt moet zijn, en bij § 45 nog wel iets meer kunnen
voegen over de keus van de kerkelijke Bijbellezing.
Bij de 2de Afdeeling, die over de bijzondere vormen
van eerdienst handelt , zou Ree. liet woord fakramenten, om bekende redenen , liefst vermijden , en althans
niet zeggen , dat „ de Doop een fakrament is , met het„ welk bijzondere hoogere gaven zijn verbonden," (b1.280) waarvoor hij geen het minfle bewijs weet. Over
Doopsformulier en plegtige Doopsbediening had men meer
mogen verwachten. — In plaats van het uitvoerige berigt over de Avondmaalsbediening in Zweden en Schotland, zou Ree. veel meer verlangd hebben over het hoe
veel maal in het jaar houden van deze plegtigheid, over
de voorbereiding en nabetrachting , (waar zijn „ de vele
„ plaatfen in het N. V. , die de voorbereiding wettigen"? (bi. 216.) Ree. kent er niet ééne, doch zegt
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dit geenszins, gelijk van zelf fpreekt, om dezelve te doen
verwaarloozen) over het formulierlezen en de vragen ; over,
de tafelgefprekken ; over het vereenigen van alles in ééne
handeling , enz. Maar het is ook hier waar : Ars Tonga, vita brevis est, en: Non omnia posfumus omnes.
Zonderling is het , _ dat er hier (bl. 308) nog bedenking
gemaakt wordt over het zelf communiceren des bedienenden Geestelijken. Is hij dan niet, zoowel als alle
aanzittende Christenen , medelid der tafel ? Is dus het
tegendeel niet eene ongerijmdheid in zichzelve ? — Het
overige , in deze Afdeeling voorkomende, gaan wij kortheidshalve voorbij.
In de 3de Afdeeling, die over de benoodigdheden tot
de Christelijke eerdienst handelt , vindt men veel , dat
men daar niet verwachten zou , zoo als over de heilige
tijden, plaatfen , teekenen en gereedfchappen , dat ook
niet uitfluitend tot de Geestelijken behoort, of wei, waar
men verlangen zou te weten , wat de Leeraar daarin doen
moet; fommige dingen daarentegen, waarin zijne werkzaamheid onontbeerlijk is , zoo als op de algemeene en
bijzondere feesten, waarbij het er wel zeer op aankomt,
wat hein daarin naar den aard van het Protestantisme
te doen (laat, maar waarover men hier weinig of niets
vindt.
Het overige derde deel des werks bevat de wetenfchap
van het maatfchappeli k beginfel der praktifche Godgeleerdheid , of de leer van het Herderlijk werk (Pastoraal- Theologie) in eenen meer bepaalden zin, hetwelk
in twee Hoofddeelen gefplitst wordt, het KerkbeJluur
en de Zielzorg. — Van het eerfee wordt in de lie
Afdeeling weder eerst een goed gefchiedkundig overzigt
gegeven; hierop worden de algemeene begin/den voor
verder over de wetgevende en uitvoerende-geftld,n
in
het
Kerkbeftuur over het geheel zeer wel gemagt
handeld. Het íchraalfle vinden wij hetgene, dat hier,
§ 72 , over de kerktucht bij de lagere Kerkbefluren voorkomt. — De aanmerkingen, die de Heer B U S c H K E Is E R op de verkiezingen bij het Nederlandsch Hervormd
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Kerkbeftuur maakt, zijn geenszins buiten tegenfpraak of
bedenking. Misbruiken en verkeerdheden kunnen er altijd plaats hebben; maar eene meer democratifche wijze
van verkiezing, die Z. Eerw. voorilaat, fchijnt niet minder tot kabaleren en ongefchikt verkiezen aanleiding te
kunnen geven ; en wat bi. 421 beweerd wordt , is niet
juist, want het lid van het Clasficaal Befluur, dat in
het Provinciaal Kerkbefluur zitting heeft , en dus ook
in de Synode kan komen, kan alleen de Praefes van hetzelve zijn , die als zoodanig niet door de Clasfis , maar
door het Clasficaal Beftuur bij zestal , door het Provinciaal Kerkbeftuur tot een drietal verminderd , voorgedragen wordt. Dat het doelmatige der Kerkvifitatie wel
iets , ja veel te wenfchen overlaat , en wel te verbeteren
zou zijn, wil Ree. gaarne toeftemmen; offchoon er daarom, ook volgens zijne ondervinding, nog geene reden
is , om er zoo laag op te vallen , als hier gefchiedt: en
wat het hier voorgeflagene middel betreft, dat twee of
drie Leeraars de overigen bezoeken , met hen over hun
vak fpreken , mededeeling doen en raadgeven enz. , de
Heer B u S C H K E I s E K denke er nog eens over na ,
en brenge het eens , met deszelfs waarfchijnlijke gevolgen, in zijne verbeelding van het papier over in de praktijk , en Rec. vreest , dat het middel nog erger dan de
kwaal zal zijn , maar heeft hier geene ruimte , om dit
uiteen te zetten.
De aanmerkingen , die in de inleiding der 2de Afdeeling over de zielzorg voorkomen , zijn over liet geheel
zeer goed en nuttig; hoewel het altijd moeijelijk blijft,
hiervoor algemeene regels te geven , waaronder men ook
wel plaatfen mogt , dat men meer zielzorger zijn , dan
wel fchijnen moet, en zich althans als zoodanig niet opdringen, enz. enz. — Het oordeel, hier bl.. 444, 5
over de hoogere flanden geveld , acht Rec. over 't geheel genomen te ongunftig en eenzijdig : onpartijdig zoo
wel het goede als het kwade vermeldende, zou men hierover voor den zielzorger nog vrij wat nuttigs kunnen
zeggen. -- BI. 446 , 7 wordt gehandeld over het huis-
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bezoeken; maar hierbij vraagt men zich natuurlijk vóór
alle dingen: Wat is huisbezoeken? Verflaat de Schrijver
er door, wat men UXT'F^ov zoo noemt, dan zou men
veel meer verwacht hebben, daar hierover nog al iets te
vragen valt ; of meent hij, zoo als het eerder fchijnt ,
de gewone bezoeken , dan is het ook voor aanmerkelijke
uitbreiding vatbaar.
Verder bevat deze Afdeeling twee gedeelten, die, tot
voorkoming van verwarring, liever onderafdeelingen of
dergelijke, dan afdeelingen , hadden kunnen heeten , en
die over de zorg van den Geestelijken voor de Gemeente
in het algemeen, en voor ieder Lid in de Gemeenre
handelen, en zeer veel goeds bevatten, offchoon de Schrijver zich den invloed des Geestelijken wel eens te groot ,
te ideaal voerfielt , en veel wel bij de pia vota zal blijven. — Wat hij hier van den invloed der Geestelijken
op de I/olksfcholen zegt, kan, naar onze tegenwoordige
inrigtingen , geen plaats hebben ; of zoo al , dan moet
het ook aan die van andere Christenkerkgenootfchappen
toegeftaan worden ; en hoe vele botfingen enz. enz. zouden hieruit onttaan ! De Schrijver heeft zich hier en
elders te veel eene Landgemeente voorgefleld , die enkel
Protestantsch , en waar maar één Geestelijke is. — Wat
§ 86 voorkomt over de zorg voor de armen is onder
ons meestal niet genoeg bruikbaar, omdat de Geestelijke
er zelden zoo alleen mede belast is , ja dikwijls er niets
mede te maken heeft. — Wat hier over het moeijelijke
werk van het zieken-bezoeken voorkomt (bl. 517-523)
is wél , maar laat nog veel te vragen en op te merken
over. Dat gebeden daarbij doelmatiger zouden zijn, dan
gefprekken , (bl. 521) ja! dat is ook al cum grano falis
te nemen: het is niet gemakkelijk , hierin het doelmatige
te treffen; en het wordt zoo ligt een Protestantsch opus
operatum.
Zeer belangrijk is over het geheel het danhangfel
over de perfoonl!ykheid van den Protestantfchen Geestelijken , dat misfchien wel in het werk zelf hier of daar
had kunnen ingelijfd worden. Gelijk hetgetne , dat hier
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over de Illjsbegeerte als vereischte voorkomt, naar waarde behandeld is, zoo zou Ree. ook aan dat over de
Taalkennis, vooral over die der Bijbeltalen, om het
groote gewigt van dezelve , nog wel meer uitgebreidheid
wenfchen. — Op hetgene, dat bl. 563 gezegd wordt :
„ Gij zijt niet beroepen , om uwe overtuiging , maar die
„ der Kerk voor te dragen," zou verbazend veel af te
dingen zijn. Is dit Jurare in verba magistri naar het
Protestantfche grondbeginfel ? En wie zijn dan voor
ons die doctores irrefragabiles ? Waar is die perfuafo et auctoritas Ecelejiae ? Is zij nog dezelfde als
vóór twee of drie eeuwen? Waar zetelt dit haar des.
potisme? Is de voldoening aan dien eisch van eenen
zelf{Iandigen en eerlijken man te verwachten? enz. enz.
Ree. vindt het noch nuttig noch aangenaam, over dit
meermalen behandeld onderwerp nog langer te polemiferen. Liever getuigt hij nog naar waarheid, dat hij
zich beter vereenigen kan met het vele goede, dat in dit
Aanhangfel over den godsdien/tigen zin en het godsdienflig zedelijk karakter des Leeraars gezegd is ; en, hij
eindigt zijn verlag met den wensch , dat dit veelzins
nuttige werk veel moge toebrengen , om zulk eenen zin
en zulk een karakter te vormen bij allen, die de gewigtige taak op zich nemen, om liet Evangelisch Leeraarambt, volgens Protestantfche grondbeginfelen en naar
eigene overtuiging, getrouw en niet goede hoop uit te
oefenen.

De [Paarde der ,Kleinigheden in de Zedekunde , door
Dr. F. V. R E I N H A R D. Uit het Latijn en Hoog
vertaald. Met eene aanprijzende Voorrede-duitsch
van E. s I s T. Tweede, herziene Druk. Te Leeuwarden, bij G. T. N. Suringar. 1837. In gr. Svo.
XXVIII en 246 BI. /2-50.
Met genoegen zien wij in onze taal eenen tweeden druk
verfchijnen van een werk , voor welks vertaling de be-
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roemde E W A L D U S KIST, vóór 39 jaren , eene aan
T7oorrede fchreef; voor welks degeliiken inhoud-prijzend
de naam van den niet minder beroemden Moralist R E I NH A RD ten waarborg verflrckt ; welks hier zoo goed behandeld onderwerp van blijvend belang in de Zedekunde
en van blijvende waarde voor de zelfkennis en zelfvolmaking is., Het moge dus eene kleinigheid fchijnen,
deze nieuwe uitgave van de It E I N H A R D S C HE Waardc der Kleinigheden aan te prijzen ; wie zich met derzelver inhoud nader bekend - wil maken , zal zien , dat
hiertoe alle reden beflaat , en dat het wel eens goed is ,
de aandacht op nieuw te vestigen op zulke vroegere werken , die door de menigte van andere latere , waaronder
insgelijks voortreffelijke zijn , tomtijds verdrongen en onWij kunnen niet nalaten
verdiend vergeten worden.
liet volgende uit de Voorrede van, K I S T over te nemen ,
en daarmede onze aankondiging te befi uiten: „ Men
„ verbeelde zich intusfclien niet , dat dit geíchrift ge„ fchikt is , om, gelijk het gemeenlijk met boeken inde
leesgezelfchappen gaat, vlugtig en ter loops gelezen
te worden; (*) dan zal men voorzeker van hetzelve
„ geene de minfle nuttigheid hebben, noch ook over
„ deszelfs waarde eenigzins kunnen oordeelen. Iiet is
een gefchrift , dat befludeerd moet worden. Men moet
„ hetzelve met de grootíie aandacht lezen en herlezen.
„ Men moet met hetgeen men leest nederdalen in zijn
eigen hart , en bij de menschkundige waarnemingen ,
„ die men hier aantreft , zijne eigene waarnemingen voegen. Bijzonder is dit werk gefchikt voor Leeraars
„ van de Godsdienst, aan welke wij het, als eene uit„ muntende bijdrage tot de regte behandeling van de
Christelijke Zedeleer, ten fterkfte kunnen aanprijzen."
(*) Zoo fchreef S I S T ten jare 1799: zou dit nu nog
wel te pas komen ?....
--

l'crhandeling over de Dronkenfchap en derzelver gevolgen ; benevens voorbehoed- en geneesmiddelen tegen de-

498

R. MACNISH

zelve. Naar de Hoogduitfche vertaling van de viffde
Engel/che uitgave der Anatomy of Drunkennefs van
Dr. ROBERT M A C N I S H. Te Groningen, bij J.
Oomkens. 1838. In gr. 8vo. 124 Bl. f : - 90.

W

ij ontvingen deze Verhandeling met welgevallen en
lazen dezelve met belangneming. De Vertaler behoort
ook onder de zoodanigen , die, nevens ons, met fmart
befpeuren, dat onder de volksondeugden, welke, in alle
deelen van Europa, het hoofd meer en meer beginnen
te verheffen , de Dronkenfchap vooral behoort genoemd
te worden; dat dezelve in Nederland in eenen onheil
graad voortwoedt, en dat de menigvuldige-fpelnd
groote misdrijven, met welker befchrijving onze dagbladen fomwijlen gevuld zijn, voor een groot deel, het zij
middellijk of onmiddellijk, aan de gevolgen der dronken
mogen worden toegefchreven. Bij de befcherming,-fchap
welke deze verderfelijke gewoonte hier en elders fchijnt
te vinden, of , zoo men wil , bij de groote laauwheid ,
waarmede, over het geheel, de voortgang des kwaads
wordt aangezien , kunnen er zich niet te veel flemmen
verheffen, om de, hun verderf te gemoet fnellende, ilagtoffers der dronkenfchap eenigzins in hunnen loop te Ruiten. En leenden wij, nog onlangs , onze Boekbefchouwing en Mengelwerk, om , zoo mogelijk , deze Remmen
ingang . te doen vinden , ook deze vertaalde arbeid des
1-Ieeren MA C N I s Ii prijzen wij, niet vertrouwen , ter behartiging aan bij allen, die het wél met het Vaderland
en de Menschheid meenen.
Alhoewel de zedelijke bedoeling van den Schrijver in
dit werkje niet te miskennen valt, zoo is de behandeling
des onderwerps voornamelijk van eenen wetenfchappelijken aard; iets, dat, bij zekere bepaalde klasfe van Lezers , eene nuttige zijde kan hebben. Ons beftek gedoogt niet , in eene ontwikkelde ontleding dezer Verhandeling te treden ; dan , om onze Lezers te doen zien ,
wat hij in dezelve , ter befchouwing en overweging , zich
ziet aangeboden , laten wij hier volgen de opfchriften der
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Hoofd(lukken, waarin deze Verhandeling is afgedeeld.

1. Inleiding. 2. Oorzaken der Dronken/chap. 3. TVerfchffnfelen der Dronken/chap. 4. Invloed van het geflel op de Dronken/chap. 5. Verfchillende werking der
flerke dranken. 6. Tian eenige minder bedwelmende zelf
werkingen van het-fiandghe.7Orcinde
Opium en den Alcohol. 8. Natuurkunde der Dronken
Regelen , om de aanvallen der Dronken/chap-fchap.9
te genezen. 10. Pathologie der Dronken/chap. 11. Slaap
der Dronkaards. 12. l/an de Zelfontbranding. 13. De
Dronkenfchap uit geregteljke oogpunten befchouwd. 14.
Regelen om de gewoonte van het misbruik van flerken
drank te genezen. 15. Matigheidsgenootfchappen. 16.
Raad voor oude drinkers. 17. Uitwerkfelen van dronkenmakende middelen op zogende Vrouwen en Kinderen.
18. Sterke dranken zin niet altijd fchadelbjk. --- Aan
Tafel van het Alcohol-gehalte in ierke dran--hang/el.
ken, volgens den Heer B R A N D E.
Veel wetenswaardigs -- men befpeurt dit reeds uit het
bovenftaande — valt er alzoo in deze Verhandeling op
te merken en te leeren voor hen , die met den aard der
kwaal, derzelver gevolgen , en de voorbehoed- en geneesmiddelen tegen en voor dezelve , wenfchen bekend
te worden , en waaruit , bij eene meer zedelijke befchouwing en toepasfing , menige doeltreffende grondslag en
klemmend bewijs kan worden afgeleid.
De gematigde geest en toon van dit werkje beveelt
hetzelve inzonderheid aan bij hen, die zich bevlijtigen,
om het meer en meer in ons Vaderland toenemend misbruik van flerken drank te keer te gaan. Zij zullen
in hetzelve menigen wenk vinden, die hun den weg zal
aanwijzen , om , met bedachtzaamheid en zonder overdrijving , het doelwit te bereiken, dat zij zich, door
Godsdienst, Menfchenmin en Vaderlandsliefde geleid,
hebben voorgefchreven. Ook in de bevordering der beste
en heilig(le zaak zijn voorzigtigheid en matiging onmisbare gezellinnen , en menige lofwaardige bedoeling miste
het gewenscht gevolg, omdat men te veel -- en te veel
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op eenmaal — gewild had. Geíchriften , als het onderhavige , verdienen , uit dien hoofde , een' onpartijdigen
toets en eene bedaarde overweging ; en vanhier dan
ook , dat wij ons gehaast hebben , onzen Lezers en
Landgenooten , zoo dra mogelijk , een kort berigt van
did werkje mede te deelen , hetwelk wij in veler handen
wenfchen, en inzonderheid van hen , die, door hunne betrekking tot en hunnen stand in de maatfchappij, op anderen, en vooral op de lagere (landen , eenen wcldadigen
invloed kunnen uitoefenen.

Natuurkundige Gefchiedenis van de Kusten der Noordzee , en van de veranderingen, welke zf, federt den
Cymbri fchen Vloed tot op heden , door Lhatervloeden
ondergaan hebben. Uit het Iloogduitsch van F.
A RE N D S. IIIde Deel. Te Groningen , b ij \V. van
Boekeren. 1837. In gr. 8vo. 403 Bl. f 3 - 60.
,

it derde Deel is eigenlijk de vertaling van de derde
D
afdeeling der Phyfifche Gefchiichte der .Nordfee- Kuste ,
von , F R. A RE ND S , van welker beide eerfle afdeelingen, vóór twee jaren, insgelijks eene overzetting, onder den titel van Natuurkundige Gefchiedenis van de
Kusten der Noordzee , in twee Deelen , gedeeltelijk met
aanteekeningen van Dr. R. W E S TE R HO F F vermeerderd, bij denzelfden Uitgever in het licht is verfchenen
en vervolgens ook in dit Tijdfchrift aangekondigd. Het
nu vermeld wordende derde Deel bevat de Gefchiedenis
der TWatervloeden aan gezegde Kusten. Het onvolledige der berigten omtrent den zoogenaamden Cymbrifchen
vloed wordt eerst aangetoond, en daarbij opgemerkt,
hoe dikwijls -de eene Schrijver, zonder onderzoek, de opgaven des anderen flechts heeft nagefchreven. Van alle
volgende overílroomingen wordt een beknopt berigt, hier
en daar met eenige kritiek, geleverd. Vermits de Heer
A R E N D S in het oorfpronkelijke werk geene befchrijving
geeft van de overftrooming in 1825 , maar dienaangaan-
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de verwijst naar zijn Gem abide der Sturmfluthen von 3
bis 5 Februar 1 825, (Bremen, 1826) zoo heeft de
Vertolker uit dat werk een zoo veel mogelijk beknopt
uittrekfel gemaakt; terwijl hij de verdere bijzonderheden
als genoegzaam bekend onder[lelt uit de daartoe bptrekkelijke gefchriften , hier te lande in het licht verfchenen.
Naar offs gevoelen is deze Gefchiedenis der %Vatervloeden een goede legger, om bij gelegenheid op te haan,
en eens na te zien, wanneer er al hooge watervloeden
en overftroomingen zijn geweest , en wat verwoestingen
zij hebben aangeregt; maar om het doorgaande te lezen,
gelijk men b. v. eene Gefchiedenis des Vaderlands of
van het eene of andere tijdperk aaneengefchakeld doorleest, is dit werk veel te dor en kronijkmatig van inhoud. Het begin, over den Cymbrifchen vloed, is het
levendig{{ e en onderhoudendfle , omdat daarbij de meeste
redekaveling en beoordeeling plaats vindt. Doch al het
volgende heeft veel van eene kronijk , en dan nog wel
alleen van rampfpoeden, alle van ééne foort. Trouwens
een verhaal van eene reeks van mogelijk een paar honderd overllroomingen , in vele opzigten grootendeels aan
elkander gelijk , moet wel (men vergeve ons het woord)
bij de lezing vervelend zijn. Dit ligt in den aard der
{lof, en is den Schrijver even min als den Vertaler te
wijten.
.

Nederlardfche Folksoverleveringen en Godenleer, ver
opgehelderd door Mr. L. PH. C. VAN-zameldn
DEN EER G H. Te Utrecht , bij J. Altheer. In gr.
8vo. 232 Bl. f 2-20.
Nieuwe Werken van het Zeeuwsch Genootfchap der
Wetenfchappen. Iflen Deels ijle Stuk. De Provincie
Zeeland, in hare aloude gefleldheid en geregelde vor-

ming be/chouwd, door J.
S E LH U 1 S,

AB UTR ECHT D R E S-

Predikant te 1Polfaartsdijk, enz, Te
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Middelburg, bij de Gebr. Abrahams. In gr. 8vo.
151B1.f1-70.

Onderzoek naar den tad der regering van Wolfaard
den tweeden en derden, Heeren van 1/ere, uit den
Huize van Borrelen. flan het Zeeuwsch Genoot/chap
der Wetenfchappen ingezonden door nu walen Mr.
H. VAN WIJN .Te Middelburg, bij de Gebr. Abrahams. 1837. In gr 8vo. 16 Bl. f : - 30.
nder de aangename verfchijnfelen van onzen tijd beO
hoort ook eene meer gezette frudie onzer Oudheden

,
Overleveringen en Gefchiedenis. De drie hier aangekondigde werkjes leveren weder bewijzen van deze heer
-fchendirkgseundiorzks;tewijl de vrucht daarvan niet alleen voor den Beminnaar
der Historie, maar tevens voor den Wijsgeer, den Godgeleerde en den Dichter niet gering is : immers elk Hunner vindt er veel , waarmede hij in zijnen meest geliefkoosden werkkring zijn voordeel kan doen.
De Heer Mr . VAN D E N B E R G H geeft eerst eene
oordeelkundige Inleiding. Daarop volgen de Volksoverleveringen zelve, gelijk die bij de. Middeleeuwfche Schrijvers geboekt ílaan ; en aan het eind van elke Sage vindt
men eene verwijzing naar de fchriftelijke opftellen, waar
de inhoud van het opgefierd of mogelijk bijna geheel verdicht verhaal te lezen is. Eindelijk, en wel beginnende met bl. 107 , ontvangt men, onder den titel van Ophelderingen , eene beoordeeling , en zoo veel het kan
verklaring, van elke Mythe; waarbij de historifche mogelijkheid, ja waarfchijnlijkheid, van vele dier overleveringen in de hoofdzaak, als ook de zamen^finelting van
velerlei berigten in een enkel daardoor fabelachtig geworden tafereel, hetwelk echter in omftandigheden , uit
de gefchiedenis genomen , zijnen grond heeft , met veel
fcherpzinnigheid wordt aangetoond. Een Bladwijzer van
namen en zaken befluit het geheel.
De aldus behandelde Sagen zijn : F R I s o, of oor-
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fprong der Friezen; het roode Klif (bij Sta voren) ;
G RUN O , of oorfprong van Groningen; oorfprong der

Westfriezen of Noordhollanders; uitheemfche Volkplantingen der Friezen I v o HO P P E R en Y G L 0
T A D E MA; Fragmenten uit de Erie/eke Godenleer ; de
Hunebedden (welke de Schrijver , volgens de Ophelderingen , bl. 169 , houdt voor het werk der Hunnen ,
niet der Pannonifche , maar der Friefche , de bewoners
namelijk van Hun/lage of Hunaland.) Wijders levert hij
nog Fragmenten uit de Godenleer der overige gewesten, waarbij de Schrijver de Saliérs in Overijs/el plaatst,
;

hetgeen waar kan zijn, zonder daarom weg te nemen,
dat een deel dier Sallanders zich naderhand in Zeeland
gevestigd heeft ; of wel , dat de Saliérs zich in Zeeland
hadden neergezet, dáár door j U L I A A N overwonnen
zijn , en naderhand zich in het Overjjsfelfche Salland en
elders hebben nedergetlagen , gelijk de Heer D R E s s E LH U i s beweert. Voorts houdt de Heer V A N DE N
B E R G H het daarvoor, dat Walcheren naar den Volks
WALCHER Of MERCURIUS, denzelfden met-god
O D I N , WODAN en WARNS , genoemd is, en dus
niet alzoo geheeten om deszelfs bewalde akkers (valacra en valacre), zoo als Do. D RE S S E L H U is meent.
Dan volgt B A TO; Slavenburg en de Slaven; Heer
L E M (de Mythifche (lichter van Haarlem); de Wilten

Koning ARTUER; ELIUS GRACILIS, de Zwanenridder; het Gelderfche Monfler; de dertien Regters;
de Moeder des heiligen L U D GE R U S. — Vorenflaande fchets zal genoegzaam zijn , om dit belangrijk werk
der algemeene aandacht aan te bevelen.
De voortreffelijke Verhandeling van den Heere A B
UTRECHT DRESSELHUIS, die het eerfte Stukvan
het eerfte Deel der Nieuwe Werken van het Zeeuwsch
Genootfchap der Wetenfchappen uitmaakt, befehouwt
eigenlijk de vorming van de Zeeuávfche eilanden en
gronden, gelijk die uit menigerlij fchorren en eilandjes
ontftaan zijn; maar het is vooral in de aanteekeningen,
dat de Schrijver zijne ftudie en oudheidkennis ten toon
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fpreidt. Vreemd klinkende , maar toch tot een' hoogen
graad van waarfchijnlijkheid opgevoerd, is hetgeen hier
met betrekking tot den togt der Argonatrten en de om
U L Y s s E s wordt bijgebragt. De aflei--zwervinga
dingen van Zierikzee uit Circe en Vlisfingen uit Ulysfange fchenen zoodanig in minachting te zijn geraakt,
dat men de herhaling daarvan als iets nieuws in onzen
tijd mag aanmerken. En echter hoe veel wordt er over
dat Ee-ee-a of land der Ee-ee-en, der í}roomen of wateren , gezegd , dat zich alzoo gevoegelijk verklaren laat !
Ook hetgeen Plaat aangeteekend van de Saliérs , als bewoners van Zeeland, en eerst naderhand zich naar elders , ook naar het in Overijs/el naar hen genoemde Salland, zich hebbende begeven , wordt zeer aannemelijk.
Over de Nederfasfen, als kustbewoners van Vlaanderen,
Zeeland, Zuidholland, tot in Gelderland opwaarts ,
en over hunne, namelijk de Sakfifche, als zijnde de
Zeeuzvfche eilanden , handelt de Schrijver almede verre
van oppervlakkig. Men begrijpt , dat MELIS s T o 1t E
niet ten onregte meldde , dat, volgens oude boeken , al
het land beneden Nijmegen Nederfak/en heette, en dat
WI L L E B R O R D, omdat de Engel/chen van de Nederfakfen afdamden , zich gemakkelijk in (het zuiderdeel van liet
toen alzoo betitelde) Friesland kon doen verftaan. Immers
in Holland en Zeeland fprak men Nederfakfisch , terwijl alleen eenige Friezen zich aldaar , ten gevolge van
veler Sakferen verhuizing naar Grootbrittanje , hadden nedergezet , en het land in dat der Friezen was ingelijfd. Dat op deze en een aantal andere flellingen des
Schrijvers bedenkingen kunnen worden gemaakt, willen
wij gaarne toegeven ; maar dit is buiten twijfel , dat liet
geheele gefchrift der lezing, der bepeinzing, der beflrijding door andersdenkenden over deze en gene punten ,
en der uitgave onder de werken eener geleerde Maat
waardig is.
-fchapijlezns
de
beroemde
VAN WIJN had aan gezegd
Nu wijlen
Zeeuwsch Genootfchap eerie Verhandeling ingezonden ,
getiteld als boven. Wel is het onderwerp zoo boeljend
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noch zoo algemeen belangwekkend, als die der Heeren
VAN DEN BItRGH en DRESSELHUIS, maar voor
den beoefenaar van Vaderlandfche Gefchiedenis en Oudheden is niets, daartoe betrekkelijk, als het door eenen
VAN WIJN , en dan met deszelfs gewone oordeelkunde,
behandeld is, van belang ontbloot. Ja, de gedachte,
dat de waardige Man overleden is , en men her fluk als
een deel zijner nalatenfchap aan het Vaderland kan be
fchouwen , doet ons hetzelve met welgevallen ontvangen en er een' gansch eigenaardigen prijs op ílellen ,
afgetrokken zelfs van den niet onverdienftelijken inhoud.
Deze niet uitgebreide Verhandeling zal , niet nog Bene
andere, het tweede Stuk van het eerfte Deel der Nieuwe
Werken van meergenoemd Zeeuwsch Genootfchap uitmaken.
fl.

B ijdragen voor haderlandfche Gefchiedenis en Oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door i s. A N.
NIJHOFF. IIIdej en Illde Stukje. Te Arnhem, bij
J. A. Nijhoff. 1837. In gr. 8vo f2 - 50.

D

e fpoedige voortzetting van dit belangrijk Tijdfchrift
noopt ons, van deze beide Stukken te gelijk verflag te
doen ; te meer , daar wij vernemen , dat dezer dagen ook
reeds het vijfde (het IIden Deels lfte Stuk) in het licht
verfchenen is. Deze geregelde opvolging bewijst, dat
het den geleerden Verzamelaar 'noch aan ijverige medewerking, noch aan genoegzaam debiet ontbreekt. Aan
het eerlle twijfelden wij niet; maar het laatfie vooral
verheugt ons, niet alleen vijl, zonder dat , deze zoo
nuttige bewaarplaats zoude moeten gefloten worden ,
maar wijl het een dooriaand blijk oplevert van den
toenemenden lust bij onze Landgenooten voor Bene grondige beoefening onzer Gefchiedenis en Oudheden.
Het derde Stuk wordt geopend door eene zeer belang
Mededeeling aangaande eene Reis in Frankrijk en-rijke
Duitschland in het belang van het Huis - Archief des
L1
BOEKBESCH. 1838. NO. 12.
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Konings, door Mr. G. GROEN VAN PI^INSTERER,
(bi. 153--473.) De Schrijver meldt al dadelijk, dat hij
op drie plaatfen vooral zijne verwachting overtroffen
vond, te weten te Parijs, Befanfon en Casfel. Te
Parijs bezocht hij vooreerst de Koninklijke Bibliotheek.
Onder het verbazend getal van Handfchriften leverden
vooral die van C O L B E R T hein zeer rijke bouwfloffen
op. Voorts het Archief van Buitenlandfiche Zaken ,
alwaar vooral door hem is nageflagen en gebruikt de
Correspondance de Hollande, ruit 400 boekdeelen, door
elkander een paar honderd brieven (waaronder de ge
cijfer) bevattende. Eindelijk de Archiven-heimftn
van het Rijk, waar ook , onder den naam van Archives de Simancas , een aanzienlijk gedeelte der Archiven
van Spanje , zeer opmerkelijk voor onze Gefchiedenis ,
bewaard wordt. — Te Befanfon vond hij in de Stads.
Bibliotheek de rijke nalatenfchap van den Kardinaal D E
GRANVELLE, ruim 80 folianten. Die gewigtige papieren zijn in de 17de eeuw gerangfchikt, nadat men ze
uit zolders en kruidenierswinkels , waar met depèches
peperhuizen werden gemaakt, nog even bil tijds had gered. De Heer GROEN heeft dezelve naarílig doorfnuffeld , en is van oordeel, dat het karakter van G R A NV E L LE daarin in een gunftiger licht voorkomt, dan
men gewoonlijk meent. — Te Casfel , eindelijk, vond
hij, in een' bijna vergeten hoek, eene kast, bijna geheel
bezet door portefeuilles niet lof overdekt, en onder het
opfchrift : Niederliindifche Kriegs- and Religionsfachen.
Daarin vooral heeft hij menig uur met naflaan en affchrijven van het nieuwe en meest belangrijke befleed. —
Van dit alles hopen wij de vruchten te zien in de aan
Deden der Archives ou Correspondance inédite-ílande

de la Maifon d'Orange-Nasfau.
Behalve deze uitgebreide mededeeling, bevat dit derde
Stuk de volgende opilellen : Uittrekfels uit de Recesfen
der Hanfefeden ten aanzien der betrekking van de Gelderfchc Steden tot het Hanfeverbond, door r. e. MOL11 U v SEN (bl . 17 4-187) ; Stukken betrekkelijk de en-
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derhandelingcn, in 1615 te Lubeck gevoerd, door dc
afgevaardigden van de Gelderfche Hanfeflcden en
venter , met de Duitfche Haufe/leden , door Mr. L. A.
J. w. BARON S L O E T (bl. 188--I98). Beide belangrijk , doch voor geen uittrekfel vatbaar. — De Heer
v A N B 0 L H U I S onderzoekt, hl 199-206, de vraag
Heette Dordrecht vroeger
en beantwoordt die
ontkennend. Hij toont aan, dat de plaatfen , bij den
Kronijkfchrijver RE G IN o, op het jaar 897, Durfos en
Florichingae genoemd , verkeerdelijk voor Dordrecht en
Vlaardingen gehouden zijn, en veel hooger aan de Maas,
in het Nanzenfche of daaromfireeks , moeten gezocht
worden. IIij gist , of voor Durfos niet moet gehouden
worden zeker plaatsje aan de Maas , 't welk op oude
kaarten Foz genoemd wordt. Dur toch beteekende ,
volgens fommigen, bij de oude Duitfchers, water; en
dus kon Dur-Foz beteekenen Foz aan de Rivier, in
tegenovertlelling van liet meer westelijk gelegen Fosfe,
't welk niet aan de Maas ligt. Wij vinden deze gis
wat zwak en vergezocht. Trouwens met Etymo--fing
logiën kan men tot in het oneindige gisfingen maken.
Met meer fchijn van waarheid houdt hij Florichingae
voor Florenges in de Ardennes. — Op dit (luk volgt
eene Oorkonde, houdende een Handeisvoorregt aan die
Het
van Kuilenburg in 1433 te Calais verleend.
overige bestaat uit (zeer uitgewerkte) llankondigingen
van nieuwe Werken over Vaderlandfche Gefchiedenis ,
Berigten enz. Onder deze moeten wij hulde doen aan
het uitmuntend Verflag, door den Heer N U HOF F geleverd , van v A N D OOR N INC K'S geleerde, maar mis
wat al te uitvoerige (bekroonde) Latijnfche Ver-fchien
over de grenzen van Friesland in de Middel-handelig
Dit Verflag alleen is 21 bladzijden groot, en zal-euwn.
hoogst nuttig en welkom zijn aan allen, die belangflellen
in de zaak , maar den tijd misfen , om de uitgebreide
Verhandeling van den Heer v A N D 00 RN I N C ti te befluderen.
Vooral niet minder belangrijk dan dit derde is het
L12
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vierde Stuk. Hetzelve wordt geopend met, of liever
beftaat voor de helft uit eene uitstekende Verhandeling
van den geleerden Groningfchen Advocaat Mr. H. 0.
F E I T U , onder den zedigen titel van : Korte fchets

van d6 oude gewoonte , om in houten gebouwen te wonen,
en van derzelver overgang tot fleenen woningen , voor
ijk in Groningen, (bl. 209-265.) Waarlijk een-namel
íluk van diepe geleerdheid, en zóó gefchreven, dat wij
het aan hen, die Oudheidkunde eene dorre íiudie noemen , gerustelijk als geneesmiddel durven aanbevelen.
Wie prijs (lelt op eenen rijkdom van belangrijke zaken,
in een kort beflek bijeengebragt , en daarbij een helder
inzigt wil verkrijgen in de burgerlijke en openbare bouwkunde der Middeleeuwen, zal met deze Verhandeling,
even als wij, hoog loopen. — ' Hierop volgen kortere
(ukken : De Stad Elburg voor het Keizerlijk Hofge-.
rigs gedaagd, in den Rijksban gedaan en daaruit ontflagen; — Uitrusting te Elburg van een Schip ten
dien/le der Hanfe; — Brief van den Gouverneur-Generaal JOAN of A E T S U Y K E R uit Batavia , 1911llgustus
1663 (met facfimilé zijner handteekening); dndach. (De
Heer N Ij HOF F bewijst , dat dit woord , 't welk dikwijls
in oude dagteekeningen voorkomt , niet beteekent daags
daarna, maar de acht/le dag, de Octave.) Eindelijk
ontmoet % en hier nog een paar Bijdragen tot het oude
Strafregt; waarna het Stuk met uitvoerige Aankondigingen der Werken van YPEY en FEIT H, GROEBE,
GROEN VAN PRINSTERER, en een Berigt omtrent
de voorgenomene uitgave der Befchrijving van Dordrecht , door de Heeren . S ti i T S en SCHOTEL , befloten wordt.

Reizen mijner Jeugd; uit mijne danteekeningen voor
mij en voor anderen. Door den Schrijver van de
Brieven van tienen Afgeflorvenen. Te Haarlem, bi
de Wed. A. Loosjes , Pz. In gr. 8vo. 181 BI. f 2 - 20.
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£ene Maand in Zuidwesteljk Duitschland. Reisverhaal
en Reisboek , ge/chreven door j. P. S PR EN GE R
VAN E Y K. Te Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen. 1837. In gr. 8vo. 171 en 33 Bl. f2- 60.
Mine Emigratie in Duitschland , Engeland en Ier
een Verflag omtrent de-land,i179802;met
Hollandsche Brigade in dienst van Groot-Brittannië,
onder bevel van Z. D. H. den Heere Erfprins van
Oranje- Nasfatt; alsmede eene korte Befchrjving van
eenige Bijzonderheden te Londen, opgeteekend gedurende min verblijf 'aldaar in 1804. Te Utrecht, bij
N. van der Monde. 1837. In gr. 8vo. 295 Bi.
f 2-80.
i. De levendige fchrijftrant van den „ Afgeflorvene"
is reeds te zeer aan onze Landgenooten. bekend, dan
dat Ree. noodig zou hebben, daarover veel te zeggen.
De onderhavige aanteekeningen op eene Reis door een
gedeelte van Frankrijk en Italië in 1809 verraden den
aanleg des Schrijvers tot dien hoogst onderhoudenden
ílijl , door welken hij later fchitterde , doch misfen te
gelijk nog dat geacheveerde , (wij weten het niet beter
te zeggen) dat men in zijne Brieven en Omwandelingen
opmerkt. Eene kleine proeve van het fijne oordeel des
Vorllen mogen wij den Lezer niet onthouden. „ Bij
elk vernieuwd bezoek heb ik het Pantheon altoos met
grootere verrukking betreden , er. zoude bijkans het tegendeel van de St.. Pieters kerk zeggen. Bij deze befond bijkans altoos mijne grootfle verbazing daarin , dat
ik er niet meer over verbaasd was. Ik overtuigde mij
meer door de vermoeidheid mijner leden, dan door mijne
oogen, dat ik mij inderdaad in zulk ,een ontzaggelijk
gebouw bevond , hetgeen de uitgellrektheid van eene
kleine fad (?) heeft; en in weerwil hiervan had ik altijd veel moeite , zinnelijk te ontwaren , dat derzelver
enkele pilaren werkelijk meer ruimte befloegen, dan fom.
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mige geheele kerken in de íi ad ; dat het hoogaltaar hooger . was , dan het paleis Farnefe het hoogfle paleis in
Rome, enz.
„ Aangenamer deed het mij aan, dat deze kerk zelfs
haar eigen klimaat heeft, eene altoosdurende lentelucht,
die verkoelend in den zomer en verwarmend in den winter is. Ja, zeide men mij, toen men mij al de verwon
bijzondere deelen noemde , dit zijn alles-dernswaig
bekende daadzaken ; maar de bouwmeester heeft alles
zoo buitengemeen kunftig geregeld, dat bet oog, door
de "juiste inachtneming der evenredigheden misleid, het
geheel niet een tiende gedeelte zoo groot fchat , als het
waarlijk is. — Het is toch inderdaad eene fchrale kunst,
welker hoog{le triomf het zoo ver gebragt heeft , liet op
zichzelf verbazend groote kleiner te doen fchijnen."
En na de vergelijking der koepels van de beide genoemde tempels , welke allezins ten voordeele van liet
Pantheon uitvalt, heet het: „ Indien derhalve B R AM A N T E (Of MI C HEL A N GE L o) waarlijk gezegd
heeft: ,, gij bewondert den koepel van het Pantheon op
de aarde, ik wil hem in de lucht plaatfen ;" dan heeft
hij, zoo als niet zelden gefchiedt , bedriegelijke woorden
gefproken , die op het eerfle gehoor verbazing wekken ,
maar bij nadere toelichting toch geen tleek houden : want
veel kan op aarde met groote bewondering befchouwd
worden, wat in de lucht geheel niet op zijne regte plaats
liaan zoude. Zoo , bij voorbeeld, iemand , wien nog
grootere hulpmiddelen ten dieníie íionden, ons zeide: „ gij
bewondert de piramiden op aarde ; ik wil ze in de wolken
zetten ," en ook inderdaad de piramiden op den top van
den Chimborazzo of Montblanc weder opbouwde, waar
die ontzaggelijke inasfa's nog maar als fchilderhuisjes
zich vertoonen zouden , — moesten wij dan niet, wel
is waar, over de moeijelijke onderneming ons verbazen,
maar toch bekennen , dat de piramiden op aarde eenen
veel grooteren indruk op ons maken zouden, dan in de
wolken, waar zij, aan de maat onzer oogen onttrokken,
ons niets ter vergelijking rondom zich aanbieden ?"
,

REIZEN MIJNER JLUGD, ENZ.

Fá11

3. Ook den Eerw. SPRENGER VAN nV kennen
wij als gevoelvol opmerker en levendig befchrijver van
de door hem bezochte heerlijke natuurtooneelen. Het
voor ons liggend werkje levert daarvan eene nieuwe proeve. Van Rotterdam ging de reis over Cleve , Crefeld
en Keulen naar Bonn en Coblentz ; den linkeroever der
Moezel op tot Trier; den regteroever terug tot Berncastel, en van daar naar Bingen, Wiesbaden, Rudesheim,
St. Goar; voorts weder naar Coblenz en met de ftoomboot huiswaarts. Die deze Goddelijk fchoone íireken
bezocht, kan over de juistheid van de befchrijvingen des
Reizigers oordeelen ; die ze niet kent , zal zich -- laten
tijd en middelen het hein toe — er toe uitgelokt vinden,
en , befluit hij er toe , aan dit fraai gefchreven en zinde
uitgevoerd werkje eenen uitnnintenden gids hebben -lijk,
die hem overal met de beste reisgelegenheden, zelfs niet
de kosten van het een en ander, en met de Leste logementen bekend maakt. Om dit een en ander bevelen wij
dit reisverhaal, voorzien van een lithographisèh Kaartje,
voorftellende de Moezel van Coblenz tot Trier, welmeenend aan.
3. Voegen wij hierbij , omdat het goeddeels mede
een reisverhaal is. Het werkje is wél gefchreven. Niemand zal het onvoldaan uit de hand leggen, maar den
Schrijver voor de herinnering aan een treurig en belangrijk tijdvak, en voor meer dan ééne lezenswaardige
opmerking meer dank zeggen,, dan den Uitgever voor
de ellendige f eendrukplaat, welker onderwerp alleen van
den perfoon, die de vaandels uitreikt , onzen tegenwoordigen Koning, eenig belang ontleent.
Reizen en Lotgevallen van Dr. V o L L ME R, Profesfor in de
Natuurkunde en Chemie, in onderfcheidene gewesten der aar
ij vertaald door j. o •L I V I E a, ) z. Met Pla--de.(*)Vr
ten. Te Utrecht, bij L. E, Bosch. In gr. 8vo. 356 BI.
f3 - 50.
(*) Bij de vlugtige lezing dachten wij , dat de Nlar. zich Pr n;csfor ir.
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e kundige Vertaler, aan wien men meerdere gefchriften
voor de kennis van Nederlandsch -Indië verfchuldigd is, heeft
zich op nieuw verdienftelijk gemaakt door de wijze, op
welke hij deze reisbefchrijving op vaderlandfchen bodem heeft
overgebragt. Her oorfpronkelijke reisverhaal gelezen hebben.
de, was hij door vele bijzonderheden evenzeer voor den
Schrijver ingenomen , als tegen hem „ door zijne foms met
„ al te groote dichterlijke vrijheid zeer hoog gekleurde en
„ hier en daar zelfs geheel in zijne verbeelding gefchapene
„ tafereelen." Intusfchen vernam hij, dat dit werk In onze
taal Rond overgezet te worden door iemand, die nooit In
perfoon eenige van de landen bezocht had , welke de Heer
V 0 L L ME R met zooveel botviering aan zijn vernuft befchreven heeft. Hij overreedde dus den Overzetter, om hem de
taak der vertaling over te laten , „ opdat niet welligt een
„ ander, met de Oost - Indien geheel onbekende, V 0 L L as E R's
„ berigten ongelouterd in de wereld mogt zenden." — „Ik heb,"
fchrijfc bij , „ geene eigenlijke vertaling op mij genomen,
maar zijne befchrijving flechts hier en daar gevolgd, waar
„ Ik die voor naauwkeurig hield."—,,Waar de Schrijver, ge.
„ lijk te Batavia en elders in den Oost-Indifchen :Archipel,
geheel tot dichterlijke vinding overgaat , ben ik van zijn
fpoor geheel afgetreden, om eenige fchetfen te geven,
„ voor welker waarheid ik volkomen durf inflaan." Wierd op
die wijze elke vertaling ondernomen, dan zouden zij tot ver
onzer Letterkunde flrekken, daar nu integendeel rijp-rijkng
noch onrijp de vertaalwoede ontkomt, en niet weinig fabrijkmatig wordt afgeknoeid. Mogten toch eens alle folide
Boekverkoopers in ons Vaderland zich vereenigen, om, zooveel maar immer doenlijk is, allerlei buitenlandfche prullen
uit onze Letterkunde te houden! Dit, vereenigd met het
tegengaan van de tegenwoordige letterkundige centen -kra.
merij, in allerhande oppervlakkigheidspakhuizen uitgeftald,
befchouwen wij als het eenige middel , om den degelijken
Boekhandel te bevorderen , vaderlandfche Schrijvers op te
wekken, Oordeelkundige Vertalers aan te moedigen, en alzoo her uitgeven van nieuwe boeken tot wezenlijke verrij.
king onzer Literatuur te doen ílrekken. Het doel, waarmede de vertaling van het onderhavige gefchrift ondernomen
werd, gaf ons eene te gereede aanleiding, om dit hier niet
te zeggen.
De reis zelve gaat hoofdzakelijk door 'Luid . Amerika en

REIZEN EN LOTGEVALLEN.

513

een gedeelte van den Oost- Indffchen Archipel. Wij zouden
den Schrijver onregt doen, wanneer wij wilden ontkennen,
vele belangrijke bijzonderheden in zijn werk te hebben aangetroffen . Wij rekenen daartoe o. a. de natuurtafereelen in
de Andes; de befchrijving van eenen merkwaardigen volks.
flaw in Amerika (bi. 220-242) ; de opmerkingen over de
fporen eener vroegere befchaving in dat werelddeel, enz.
Jammer maar, dat Rec. althans zich niet overal kon onthouden van een ongeloovig hoofdfchudden. Niet alleen, omdat
het ítraks aangehaalde uit de Voorrede van-den Vertaler ons
eenigermate had voorbereid op het vernemen van vrij ongeloofelijke dingen; maar ook, vermits men nog al het een en
ander naauwelijks lezen kan', zonder een: credat Judaeus
flpella! uit te roepen. Twee ftaaltjes Hechts. Bi. 21 lezen
wij van regendruppels van „meer dan een duim middellijn."
BI. 76 van pijlen 500 fchreden of 1000 voet verre te fchieten.
„ Ik heb na mijne terugkomst in Europa zelf met zulk eenen
„ boog op een ijzeren harnas , op 200 voet aftands gefcho-.
„ ten, en telkens, wanneer ik goed trof, vloog de pijl er
„ doorheen, zonder een vedertje achter te laten." Het tafereel , van de heffing der tolregten te Rio-Janeiro, (bi. 47)
van de inrigting der legers aldaar, (bi. 49) en van de Braziliaanfche dames opgehangen, (bi. 52) is mede, om niets
meer te zeggen, zeer Jlerk gekleurd. Ene opmerking over
dit land nemen wij over: „ Alles werkt mede, om dit fchoo„ ne land in den ellendigilen toehand te dogn verkwijnen.
De bevolking wordt door onveríiandig befluur verdrukt;
„ de Godsdienst door fchraapzuchtige priesters onteerd; de
„ handel door verkeerde inrigtingen , monopoliën en verbodsmaatregelen gefnuikt. Zout, tabak, rundvleesch, wijn,
„ buskruid (die het land zoo overvloedig opleveren kan) zijn
monopoliën van den Keizer, even als alle verwhouten,
indigo, • thee, koffij, enz. Op den grond, die zoo rijk
aan falpeter is, mag geen buskruid vervaardigd worden;
„ het land der edelfte wijnen moet den wijn uit Portugal be„ komen. Verwhouten zijn bij ons duur, en worden hier in
„ onmetelijke wouden aan de verrotting ter prooije gegeven.
Nergens kan . de veeteelt met beter gevolg beoefend worden dan hier ; doch wie zich daarmede bezig wilde hou
zoude het rundvleesch aan de raven moeten overla--„den,
ten. Zelfs zout en tabak worden uit het moederland in„ gevoerd. Als dat land eene moeder is , is het voorzeker
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„ de ontaardi}e ftiefmoeder, die Immer befiaan heeft." (131.
58.) Welk eene les voor fcaacshuishoukundigen ! Onze aan
trok bijzonder het volgende: „ Deze Quipos zijn bun.-dacht
„ dels van gekleurde draden of plantvezelen, waarin zij kun
verwikkelde knoopen maken, die zoo velerlei betee.-„flig
kenis hebben, dat zij hierdoor berigten van zeer onder» fcheiden aard aan elkander kunnen mededeelen. Eene za„ menzwering, waarvan het doel de uitroeijing van alle Span„ jaarden in de naburige provincie was, werd door middel
„ van Quipos verbreid."
Gaarne gelooven wij, dat de pracht der natuur in de tropifche gewesten van Amerika (ons voornamelijk bekend door
de uitmuntende Reifen in die Aequinoctial-Gegenden des neuen
Continents van VON HUMnoLov en BONPLAND) den
Schrijver begeisterte; maar hier en daar is zijn fijl toch al
te gezwollen. Waar het boek openvalt, fchràjven wij, ter
proeve, een regel of wat af: „ Wat heerlijk fchouwfpel!
„ -een vlammende regenboog, een geheele kring omtrekt de
,, onmetelijke ruimte. Waarheen ik mijn oog wende — ginds
„ Aurora, die bloemen op het pad van haren lieveling flrooit
,, en den magtigen God des daags aankondigt , — hier Iris ,
de toppen harer vingeren in her goud der zon gedoopt en
„ het gewelf des hemels met alle bekoorlijkheid tooijende.
„ Phantafus leent haar de kleuren; zij zoomt de wolken met
„ gloeijend purper, de kleine neveltjes met fchitterend vuur,
en verfpreidt een' rozengloed over den ganfchen hemel;
„ de poorten des daglichts openen zich , en Helios treedt in
„ Rille majesteit te voorfchijn."
Eenige misftellingen moeten wij, uit plaatsgebrek, onvermeld laten. Wij bepalen ons tot ééne zinfnede: „ Men is
„ bier echter zooverre gevorderd , dat men hun (den Ame.
„ rikanen) liever, dan anderen, ambten geeft, waarbij het
„ op kunde en getrouwheid aankomt; terwijl de hoogft€ pos
als die van Vice-koning , Prefident van het hoog Ge--„ten,
„ regtshof en dergelijke, nimmer aan Amerikanen worden ge„ geven, daar deze laathen bekend zijn, als in geen geval
„ voor omkooping vatbaar." (BI. 177.) Dit zal, ten zij het
eene fijne fatyre ware, moeten zijn: nimmer anders , dan
aan enz.
De vertaling verdient over het geheel lof. Lf/andfen (weegluizen, met verlof) en onbenuttigd behooren tot de weinige
Germanismen, die wij aantroffen. Voor anthropophagen had.
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den wij sliever menfchenéters gelezen. Cupido en Amer zijn
geene twee verfchillende Godheden, veelmin broeders (bi.
174). Charnouni voor Chamouni, bl. 205, en Themis voor
Thetis, bl. 212, zijn de voornaamfle drukfouten, die wij aan
groot genoeg voor een oud oog,-teknd.Dlris
des
boeks niet zeer behagelijk. De
doch het voorkomen
fteendrukplaten zijn flecht; het onderwerp der tweede is zeer
belangrijk, en, fchoon de figuren op de derde genommerd
zijn, erlangen zij geene de minde verklaring.

Letter- en Gefchiedkundige Mengelingen; verzameld en uitgegeven door Prof. H. W. T Y D EM A N. Te Zaltbommel , bij
J. Noman en Zoon. In gr. 8vo. 374 Bl. f3. 75.
Poêzij van CASPER VAN B A E R L L , Pijeenverzameld en met
eene Levensbefchrijving diens Dichters vermeerderd, door
Mr. P. S. S CH U L L, Advokaat te Dordrecht. Te Zierikzee, bij J. van de Velde Olivier. In kl. 8vo. 255 Bl. f 1- 50.
Zangen voor de Studenten der Geneeskundige School, door Q.
1. G 0 D D A R D, Chir. et Ob/let. Stud. Te Rotterdam, bij
P. H. van den Heuvell. In gr. 8vo. 36 BI. f: .60.
Daar, door opgekomene omfiandigheden, de uitgaaf van de
Mnemofyne, waarvoor nog een of twee boekdeelen in portefeullle gereed lagen, vertraagd was geworden, en Prof. TYD E M A N inmiddels weder zoo veel toevoer voor dergelijk eene
verzameling bekomen had, dat hij dien voorraad niet langer
ongebruikt wilde laten liggen, zoo befloot hij, de hier aangekondigde Letter- en Gefchiedkundige Mengelingen het licht
te doen zien, en wij zijn hem dankbaar voor de uitgaaf. —
Eerst ontmoeten wij eene welgeftelde Redevoering door den
Eeres. VEL T M A N, ter nagedachtenis van B. F. T Y D E M A N,
in leven Th. Dr. en Predikant te Dordrecht. Dan volgen
de Koorgezangen bij het lijkfeest van laatstgenoemden, door
nu wijlen den begaafden en werkzamen Mr. P. s. S C H U L L,
en aan het Genootfchap Diverfa fed una, bij het ten toon /lelZen der afbeelding van denzelfden , door j. s I s s E L t U S.
Wijders heeft de Uitgever in deze verzameling opgenomen
eene Verhandeling van nu wijlen N. T. over den bloei en
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voorfpoed der aloude Staten, niet ontbloot van-alle verdienen , en mogelijk lang genoeg voor eene Voorlezing (gelijk
het flak dan ook was); maar niet belangrijk genoeg, om te
worden uitgegeven, en op verre na niet voldoende uiteengezet. Beter bevielen ons de opmerkingen van Ds. N. W E s-.
T E N D 0 R P , over eenige gedane Ontdekkingen in Egypte, al
is het ook, dat de allerlaatjie berigten nog niet geraadpleegd
konden worden bij de opftelling. De Redevoering over het
oprigten van Gedenkteekenen ter vertering der nagedachtenis
van groote en bij uitjiek verdien/lelijke Mannen door nu wijlen den Hoogleeraar E. W A s S E N B E R G H, verdiende de in.
geruimde plaats. Belangwekkender is A D 0 L F VAN E GM O N D, Hertog van Gelder, eene Voorlezing door Mr. M.
VERB R U G GE: een uitgewerkt ftuk, doch te lang voor ééne
Voorlezing. Schrandere opmerkingen en goede raadgevingen
zijn. vervat in Mr. G. D u M B A R'S Onderzoek over de middelen,
om den bloei van Letterkundige Cenootfchappen te bevorderen.
De Levensfchets van den Gefchiedfchrijver J o H. V 0 N M ii LL E R zal wel aan eiken vriend der beoefening van gefchiede.
nis en letteren bevallen. Vertaald, naar het oorfpronkelijke
van den beroemden Sterrekundige B 0 D E, ontvangen wij ver.
der eene heerlijke zinnebeeldige voorftelling : K EPLER en
de onzigtbare wereld. Met belangtielling las Recenfenc het
aangeteekende door I M M. K A N T over de kracht van den menfchelijken wil, om ziekte en [mart des ligchaams te bedwingen,
gelijk die vermaarde Wijsgeer daarover fchrijft aan nu wijlen
den beroemden H Ui ELAN B, met de bijvoegfelen en aan
daarop van H U FE L A N D zelven. Niet onaardig-merking
is de hier opgenomen brief uit het Oranje drietal, zijnde een
hekelfchrift op de flroomdici ten, herders- en minnezangen,
enz. Over S W ED EN B OR G, geeft eenige , ook van elders
reeds bekende, bijzonderheden op nopens dien merkwaardigen
man, en zijne, niet door het magnetismus bij hem verwekte,
maar hem natuurlijk eigen gewordene zoogenaamde helderziendheid, die wel van betrekking of rapport met de Geestenwereld fchijnt te getuigen, maar daarom nog geene aan
geeft op onfeilbaarheid. In dien zin fchijnt ook Prof.-fprak
T Y D E IM A N over S W E D E N B O R G, en dus ook over vele
andere helderzienden, te denken. G ó T H E (d. 1. deszelfs
oordeel) over NEW T 0 N, allezins lezenswaardig. Drie Brieven van Mr. BILDERDIJK aan w. A. oCKERSE, en één
(in dichtmaat) aan LE FR ANCQ VAN B E R E H E Y, zijn,
,
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ook vooral uit een karakterkundig oogpunt, omdat B I L D ER.
de fchrijver is, belangrijk. De nu volgende gedichtjes
van Ds. BAY, W. A. oCKERSE, de Wed. SCHIPPERS,
geb. K L E Y N, en j 8 VAN DAM befluiten, op eene niet on.
aangename, offchoon fombere wijze, daar het meestal rouwliederen zijn, dezen bundel.
Hadden wij, in die verzameling, Koolgezangen van Mr.
SC H U L L ontmoet, bij dezelfde gelegenheid kondigen wij
hier aan Zijne uitgaaf der Poëzj van CAS PER VAN B A E RLE, ten voordeele van den opbouw eener nieuwe Kerk, in
de plaats der afgebrande, te Zierikzee. Een fraai Portretje
en eene door s C H ptt zelven vervaardigde Levensbefchrijving van BAR L A E U S gaan vooraf ; dan volgt eene menigte
Nederlandfche dichtftukken door VA N B A ER LE, en eenige
naar zijn Latijn nagefchetíie gedichten door B IL DERDIJE
en VA N DER H 00 P, welke door losheid en bevalligheid
uitmunten; eenige ophelderende aanteekeningen van s c H u L L
bekroonen deze uitgaaf, die, niet alleen om het weldadige
doel, maar ook wel degelijk om de innerlijke waarde van het
boeksken, verdient te worden aangekocht, en eene plaats in
de boekerijen onzer Letterminnaars te beflaan.
Regt lief, bevallig en voor het oogmerk gefchikt zijn de
Zangen voor Studenten, door hunnen Medelludent GO DD A RD. Die in dergelijke liederen hooge vlugt of rijkdom
van vinding zoekt, vraagt naar hetgene daarin niet alleen
niet gevergd wordt, maar ook minder te pas komt. Los,
luchtig, geestig 'en betamelijk tevens zijn de tiukjes in dit
bundeltje, en dus in 't algemeen z66, als zij, overeenkomflig
het doel des vervaardigers, wezen moesten. Hoe wél echter
de Heer G o D DA RD, als men zich op het regte handpunt
van befchouwing plaatst, doorgaans moge gedaagd zijn,
wenfchelijk ware het, dat hij zich op nog meerdere keurig
juistheid van uitdrukking had toegelegd; dan zou hij-heidn
zich zeker voor eenen regel gewacht hebben, als dezen
Dij K

op bl. 35:
„ Wij laten M A R s zijn' roem gebouwd op weeën" (!)
Dat rijmt wel op het voorafgaande krzjgstrofeén; maar wat
is nu toch bij M A R s een roem , op weeén gebouwd, en wat
beteekent die uitdrukking in 't geheel ? Ook een artis obJietriciae Studiolus moet zich daarvoor zoo wel wachten, als
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eenig ander poëet. Zouden de bedoelde vier regels zich aldus niet beter laten hooren :
Wij Rellen ons , voor 's oorlogs zegepralen,
Slechts dankbaarheid als 't hartverrukkend loon;
Wij laten M A as Zijn' lauwertak behalen:
Ons is 't herbel van lijders eens zoo fchoon.
Ontwikkeling van eenige Hoofdbegin/elen der Nederlandfche

4rmenwetten , door Mr. H. V A N L 0 Gil EM, Lid der
Staten van Overijsfel en Secretaris der Stad Deventer. Te
Deventer, bij J. de Lange. 1838. In gr. 8vo. 53 Bi. f: - 60.

De Heer v A N L 0 G H aas, vroeger bij zijne Landgenooten
bekend als een verdieníielijk Dichter, die zijne lier altoos voor
Godsdienst en Vaderland, Menfchelijkheid en Deugd deéd
klinken, doch die, omdat ook hij geene genade kon vinden
in de oogen van hen, die zich, ongeroepen , tot zoogenaam.
de wetgevers op den Nederlandfchen zangberg opwierpen,
zich ten doel gefield zag aan de groftie mishandeling en ver
daarom befloot, zijne zachtklinkende-guizn,ewlt
tooneu niet te doen overfchreeuwen door de ketelmuzijk der
Aristarchen van onzen tijd, maar veel liever deze ge.
druisch verwekkende Heeren uit den weg te gaan, levert ons,
in dit welgefchreven fiukje, de door hem verzamelde denkbeelden omtrent Benige Hoofdbeginfelen der Nederland/the
tlrmenwetten, naar aanleiding van de belangrijke en eervolle
betrekking, waarin hij zich geplaatst ziet.
De geachte Schrijver doet dit bij de behandeling der antwoorden op de drie volgende vragen: 1 0 . Welke zijn de regten of aanfpraken der behoeftigen in Nederland, of, met andere woorden, in hoe verre beflaat b ij ons- de zoogenaamde
wettelijke liefdadigheid (charité legale) ? 20. Op welke burgerlijke of kerkelijke Ligchamen en Genootfchappen rust de
verpligting, om de armen te onderhouden , en welke is de wederzijdfche betrekking der verfchillende corporatiën ? 3°. Welke beginfelen worden bij ons gevolgd ten opzigte van de vrje
inwoning en verhuizing van armen of van die genen, welke
tot armoede zouden kunnen vervallen ?
Ons beftek verbiedt ons, den Schrijver, bij zijne gepaste
antwoorden op deze drie vragen, te volgen; dan wij mogen
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geenszins onopgemerkt laten, dat daarbij overtuigend blijkt,
hoe gelukkig men hier te lande, door de vastgeftelde verordeningen, de uiteríien heeft weten te vermijden, die de
Schrijver ons in de Engel/the en Fran/the armenwetten doet
opmerken. Zij , die tot het burgerlijk armbeíluur of tot be.
ílaande Diaconiën in betrekking (laan, zullen dit (lukje, met
kennis van zaken opgefleld, niet zonder vrucht raadplegen,
wanneer het hun te doen is, om duidelijke en welgegronde
denkbeelden te verkrijgen aangaande den geest , de beginfelen
en de bedoelingen, die den Nederlandfehen Wetgever, bij de
aanflaande wettelijke bepalingen omtrent het Armwezen, hebben geleid; en Recentent befchouwt het voor iets meer dan
verbeelding, waar de geachte Schrijver, van dit gefchrift in
het korte Voorberigt (prekende, befcheidenlijk zegt: dat het
tnisfchien ook voor anderen eenig nut zoude kunnen hebben.
mimers is hij van gevoelen, dat overal, waar de hier out.
wikkelde beginfelen goed verflaan en ordelijk toegepast worden, de ware geest onzer Armenïnrigtingen beter zal worden
gekend, en menige gevaarlijke afdwaling alzoo gelukkig zal
worden voorgekomen. (lij wenscht daarom dit boeksken in
handen van allen, wien de zaken, hier behandeld, in eenig
opzigt betreffen en tevens` ter harte gaan.
,

De Dood van WILLEM DEN EER STEN. Treurfpel, in vijf
Bedrijven. Door w. H. w A R N S 1 N C K, esz. Te 4mJlerdam, bij G. J. A. Beijerinck. In kl. 8vo. XXIX en 86
Bi. f1.25.
Bij den niet rijken voorraad van goede, oorfpronkelijke,
Nederlandfche Treurfpelen, is het reeds loffelijk, wanneer
onze beste Dichters pogingen aanwenden en proeven nemen,
om onze Letterkunde met zulke inlandfche voortbrengfels te
verrijken. Wij zien dus met genoegen, dat onze verdienflelijke en vaderlandlievende Dichter W AR N S I N C K hiertoe wederom zijne gaven beíleed heeft, door eene belangrijke nood
gebeurtenis uit onze Vaderlandfche Gefchiedenis tot-lotige
onderwerp van een Treurfpel te nemen. — Vooraf gaat een
breed, maar lezenswaardig Poorberigt, hoofdzakelijk loopende deels, over de Clasfifche en de Romantifche School, in betrekking tot de Tragedie, met voorflag , om beide vormen,,
zoo als hij in dit ftuk getracht heeft, te vereenigen; deels
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over de moeijelijkheden, die het gekozen onderwerp oplevert, en de wijze, waarop hij dezelve heeft trachten te overwinnen. Offchoon Rec. zich met alles niet evenzeer vereenigen, maar hierover te dezer plaatfe niet uitweiden kan,
heeft hij er nogtans niets tegen, dat men ook te dezen op.
zigte uit dien vorm, welken men over 't geheel verwerpt,
het goede, dat er in is, overneme en behoude: zoo heeft
bij er dan b. v. vrede bij, dat WARN SIN C K de deftige be.
rijmde Alexandrijnen, die doorgaans voor het Treurfpel gebruikt worden, nu en dan met andere, meer voor de fiof of
de perfonen des gefpreks pasfende, rijmelooze versmaten ver
heeft: wordt dit vertlandig en.fpaarzaam gedaan, dan-wisfeld
kan hierdoor welligt die eentoonigheid verholpen worden , die
men aan de Tragedie wel eens verweten heeft.
Wat nu het fluk zelf aangaat, door den Heer WARN.
SIN C K thans geleverd , dat hierin veel goeds en fchoons te
vinden is, wie zal dit van den met roem bekenden Dichter
niet verwachten ? En gelijk Rec. , naar zijn gevoel in waar
getuigen kan dit hier gevonden te hebben, zoo zij-heid,
het hem ook vergund, over eenige bijzonderheden van. dit
fluk, met vrijmoedige befcheidenheid, zijn gevoelen te zeggen! — Het eerfle Bedrijf, dat meest uit gefprekken van
drie Delftfche burgers befiaat, komt Rec. voor een Treurfpel
over het geheel een weinig ce plat en te gewoon, te burgerlijk, te minbeduidend voor. In het 7de Tooneel fpreekc
ORANJE wel deftig tot het volk ; maar men ziet zoo weinig, waarom hij juist hier dien locus communis fpreekt : hoc
foldatenkoor zingt in het Ode op zichzelf wél; maar althans
hun drinklied komt met de deftigheid van het Treurfpel mis
overeen. Ree. verlangt wel niet, dat de co--fchienmdr
thurnen (hooge laarzen) der Tragifche Muze ilelten worden,
die fommigen haar thans aanpasfen, en waarbij zij meenen,
dat zij dan H000 tragisch zijn ; maar hij wenscht ook niet,
dat zij op .kamermuilen kome aanwandelen , daar hij vreest,
dat zij dan eindelijk op sloffen zoude loopen. — Evenwel
met her tweede Bedrijf klimt het fink, en bereidt, in de ge
R A N j E en apdere Vorflelijke of Staatsperfo--fpreknvao
nen, allengs meer tot de hoofdzaak. Schoon is onder anderen de bezadigde taal der wijsheid. van ORANJE, in contrast met de fiere krijgsmanstaal van den jeugdigen m A vR I T S,. bl. 34 -36. — Op de drie eerfie Tooneelen van het
derde Bedrijf, de gefprekken van twee Delft/the vrouwtjes
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en den vetliefden Jonkheer VA N m A L D E g, 's Prinfen Stal.
meester, zou dezelfde aanmerking vallen, als op het eerfle
Bedrijf: evenwel met het Ode Tooneel begint het fluk wederom een weinig meer te klimmen ; en in het Ede zijn zelfs
de woorden doelmatig en tragisch genoeg, indien men maar
reden wist, waarom de plaats op eenmaal verandert, en waarom GUYON (BALTHASAR GERARDS), die tot hiertoe
alleen op eenen afíiand flour aanfchouwer en verfpieder geweest is, zonder Benige aanleiding optreedt, en buiten de
poort eene alleenfpraak houdt. — Het vierde Bedrijf is in
zijn geheel wederom deftig en waardig. Eenvoudig fchoon
is in het 2de Tooneel de alleenfpraak van o R A NJ E, waarin
hij den lof van O L D EN B A R N EVE L D vermeldt, die hier
iets vroeger dan in de ware historie wordt ingevoerd: wij
willen dezelve hier overnemen:
Getrouwe BARNEVELD!
Gij beeft niet voor 't geweld;
Ook Nasfau zal niet beven.
Ja, bang en zorgvol zij 't verfcblet:
Dáárboven fiaat mijn lot gefchrevent
Ik wankel niet.
L u ME Y! uw kleene vloot
Liep in de Maas, uit nood;
Maar 't oog der Almagt waakte.
De Vrijheid koos in elke kiel
Een' tempel, waar haar vuurgloed blaakte,
En won den Briel.
Hoe kleen was dat begin!
Maar eedle vrijheidszin
Wrocht grootfcner heldendaden :
Volharding heeft haar taak voltooid,
En burgerdeugd haar vruchtbre zaden
Alom gellrooid !
Dat vrij de tegenfpoed
Verdelgend op ons woed';
Wij woríilen met zijn vlagen.
Eens, Neérland ! bloeit uw volksgeluk 1
Dit troostrijk denkbeeld moet ons fchragen
In leed en druk.
Mm
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522

W. H. 4VARN8INCK, BZ.

Ook het 4de, waarin des Prinfen Gemalin hare bekommernis
omtrent zijn leven aan zijne Zuster mededeelt, en deze haar
tracht op te beuren, is tragisch fchoon. — Eerst in het
v ijfde Bedrijf treedt G U VO N op, om, bij het halen van zijn
paspoort, zijn (nood ontwerp te volvoeren. Na de hier voorafgaande zamenfprekingen , waaronder vooral de treffende
waarfchuwing van 's Prinfen Zuster opmerking verdient, en
waarna men het gefprek van ORANJE en MAURITS in het
9de Tooneel, dat er in geen het minfte verband mede flaat,
welligt zou kunnen misfen, wordt G v Y o N in 's Prinfen tegenwoordigheid in eene der hofzalen toegelaten, (de Ge
zegt, bij ontmoeting aan den trap) en volbrengt-fchiedns
aldaar het fnoode feit. Misfchien kon de eerde indruk, dien
deze gansch onverwachte flag op de aanwezigen maakte,
hier en daar nog natuurlijker en treffender uitgedrukt zijn:
althans de bedaardheid van o L DE N BARN E V E L D is hierbij
wat al te koel en droog; en zou zelfs de rede van MA uR IT s, waarmede het Pluk eindigt, hoe goed ook op zich.
zelve, niet wat al te bezadigd zijn? zou men niet verwachten, dat de fiere jeugdige krijgsman, na eene verftomming
van de eerfie oogenblikken, in dergelijke korte, krachtige
taal nog eerder zou uitgebarílen zijn, dan zijns Vaders Zus
BALTHASAR GERARDS zegt: -ter,dinopzgva

. . . . . . . . . . . . Helaas ! wat baat
Hier wraak en foltering? — De laattie hoop ontgaat
Ons in ORANJES dood! — Wáár toeft gij thans, o helden?
Op! fchiet het harnas aan! Snelt heen naar Mayors velden!
Verkondigt krijg en dood aan alwie Nasfau haat!
Stort Spanjes troon in puin! — Verlost den veegen Staat!
woorden, die welligt ten befluite van het geheele Treurfpel
zeer goed konden dienen , en waarin ook van den laatfien
uitroep van Prins WILLEM partij had kunnen getrokken
worden, tot eenige vergoeding van de uitkomst, die hier
voor de deugd ongelukkig is.
Nog een oogenblik zij het Ree. vergund op het ganfche
beloop van dit fluk terug te komen! Bij al het goede en
fchoone, dat hij in de bijzondere deelen gevonden heeft,
komt het hem toch voor, dat er in het geheel te weinig inen ontwikkeling plaats heeft. Hij flemt wel den Heere w A R NS I N C K. zeer gaarne toe, dat het onderwerp in dit opzigt
groote moeijelijkhejd heeft, indien men der historifche waar-
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held getrouw blijven zal en hij wil ook deze In hare hoofdzaak
nier verminkt hebben: volgens deze moet hij dan ook wel
toeflemmen, dat er geen complot, geene zamenzwering tegen
het leven van Prins W IL LE M, dus tot geene ingewikkelde
handelingen van deze zijde aanleiding geweest is, en dat
GE R A R D S in zoo verre, en zop veel men weet , aIleen en
op zichzelven geflaan heeft: doch daar „ de ban des Ko„ pings van Spanje, geflijfd door de inblazing der Jezuiten,
„ onder velen zekeren B A L Til A S A R GERARD s uit Fran.
the Comté lokte tot het denkbeeld, dat hij met den moord
„ des Prinfen Gode eene dienst zou doen en den Hemel ver
dienen;" (*) en daar „ de moorder, op de daad gegrepen,-„
bekende, dat hij door de Geestelijken met vaste hoop op
„ de hemelfche martelkroon , zoo hij er het leven bij ver.
„ loor,, en door P A KM A met fchoone beloften van's Konings
„ gunst, zoo hij het gevaar ontkwam, daartoe was aange.
„ fpoord;" (**) zoo zou Ree. in bedenking geven , of er,
wegens deze omf andigheden, niet met vrucht de eene of an.
dere Spanjaard en Jezuit in deze zaak, al ware 't maar door
aanrading en opftoking, ten tooneele zouden te voeren, of wel
van de verdere huichelachtige bedrijvigheid en indringendheid
van GE R AR D S meer partij zou te trekken geweest zijn , om
in het geheele fluk meer leven en handeling, meer zamenhang
en inwikkeling te brengen. — Dan, „la critique est aifée,
fart est difficile." Hoe het ook zij, wij rekenen althans deze
proeve onder de veelvuldige pogingen van den Heer w A R N$ I N C it, om den roem en. het nut van alles , wat vader
eigen woord en daad te bevorderen; en,-landschi.,or
hierop ziende , mag men van hem wel zeggen: In magnis
voluisfe fat est. (In groote dingen is de wil reeds veel.)
„

-

(*) VAN K AM P E N,

verkorte Cefchiedenis der Nederlan-

den , D. I. bl. 340.
(**) S Tij t, de opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden, 3de druk, bl. 190, 1.

Parifina; een Verhaal. Vrij naar B Y R o N gevolgd, door
j. J. L. TEN KATE. 's Graven/lage, b ij W. P. van
Stockum. 1837. In gr. 8vo. 41 Bi. f : - 70.
Gedichten van Lord B Y R 0 N over te brengen, is eene moei.
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jelijke taak. Eene dichterlijke vertaling moet van zelve meer
vrije navolging worden. Intusfchen is merg gewoon, deze
laatfte uitdrukking toch in eenen eenigzins meer bepaalden zin
op te vatten, en noemt, in onderfcheiding van vertaling, aldus eene zoodanige bewerking , waarbij men wel onderwerp
en hoofddenkbeelden van een ander ontleent, maar overigens
deze op eigene wijze gebruikt, ze uitbreidt, vermeerdert en
wat dies meer zij. In dien zin echter is voorzeker op den titel het: vrij gevolgd niet op te vatten. Blijkbaar heeft de
Heer TEN KATE het zich ten doel gefield , om de Parifina
van BY R ON getrouw terug te geven, en is het geheel geene
navolging , maar eene vertaling. Rec. heeft de overbrenging
van den Heer BEETS niet bij de hand, die door den jeugdigen Dichter, befcheiden, verre boven de zijne wordt ge.
gefield. (*) Maar hij durft toch met vrij veel zekerheid
vooronderflellen, dat de overbrenging van den Heer TE N
KATE , in gemakkelijkheid en vloeijendheid van verfificatie,
voor die van zijnen mededinger niet zal behoeven onder te
doen. Alles, wat Ree. van onzen nog jongen Dichter heeft
gelezen, doet hem veel van denzelven verwachten, en ook
dit ftuk is een blijk van zijne dichterlijke talenten. Het laat
zich met genoegen lezen en heeft onwederfprekelijke ver.,
dientlen.
Doch Rec. heeft ééne groote algemeene aanmerking op
dit íluk, die hij den Dichter wil mededeelen, en die hij met
een enkel voorbeeld wil laven. Misfchien kan TEN KAT E
er zijn nut mede doen. Eene de; kenmerkende eigenfchappen
van diens poézij is zijne fchoone dichterlijke 'taal, de rijk
kracht en fchilderachtigheid zijner dichterlijke uitdruk--dom,
kingen. Verre is het er van daan , dat wij deze in het alge
zouden misprijzen; doch zij kunnen verkeerd worden-men
pas
gebragt; het doorgaand gebruik kan eene eentoonigheid
te
veroorzaken , die verveelt , of zij kunnen geheel in firijd zijn
met den geest, dien het dichtfluit moet ademen. Dit fchijnt
Rec. toe eenigzins het geval te wezen in de Parifina. Het
is geheel in den fomberen geest van B Y R ON. De gefchiedenis is vreefelijk , fchier affchuwwekkend ; maar hij heeft
(*) Men zou kunnen vragen: ZOO TEN IL A T E dit waarlijk alzoo gevoelde, waartoe dan het Publiek, dat toch aan
ééne goede vertaling genoeg had, ook nog de zijne medegedeeld?
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haar door zijn verhaal een hoog belang weten bij te zetten.
Dat doet hij vooral door dien diepen, zwaarmoedigen ernst,
die uit leder woord (preekt ; door de kortheid en eenvoudigheld zijner taal, die, gelijk een der Engelfche critici meer
bepaald van een gedeelte van het fluk zegt, „ zonder eenige
praal is, waarin alles met de grooclie eenvoudigheid en bepaaldheid wordt uitgedrukt , maar waarin toch een pathos en
poëzij ligt, moeijelijk te evenaren." Dat is de geest van
B Y R o N, en die had in de overbrenging niet verloren moeten gaan, gelijk maar al te dikwijls gefchied is, juist, gelijk
het Rec. voorkomt, door de weelderigheid van des Vertalers dichtgenie. Rec. wil dit ophelderen door dat gedeelte
van het gedicht, waar de vertoornde en beleedigde vader en
echtgenoot over zoon en gade vonnis velt, en door onder
letteren aanduiden, wat in het oorfpronkelijke niet-ftrep
(iaat.
En A z o fprak op fombren toon :
Nog gistren was mij de aarde een Eden
En juichte (*) ik in een gade en zoon.
Die korte droom verging op heden
En nimmer keert hij weer.
Eer de avondzon het blinkend hoofd
In gindfehe golf heeft uitgedoofd,
Ben 'k echtgenoot noch vader meer.
B Y R o N zegt eenvoudig : Ere day declines, I fhall have none.
;

Zoo ila ik dan voortaan alleen
En wandel over doornen heen,
Waar 'k vroeger op gebloemt gegaan heb.
Hoe , veel krachtiger en fomberder zegt B YR OW : My life
must linger on alone.
Maar 't zij zoo — immers aemt er geen,
Die niet zou doen, wat ik gedaan heb?
Die banden zijn in woest geweld
Aan tluk gereten — niet door mij
Ik fchond ze niet!.., maar dit ook zij —
De wil des noodlocs is vervuld,
De ftraf des doods geveld;
(*) Liever roemde ik.
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De /lagboom viel ter neer, en nu,
De priester, n u c o, wacht op u
En na hem — 't loon der fchuld!
Bij B Y R ON zijn de, laatfile zes flechts drie regels :

Let that too pais; — the doom 's prepared;
Hugo, the priest, awaits on thee,
And then — thy crime's reward.

Ook de eenvoudigheid van de volgende regels:
Away! Addrefs thy prayers to Heaven,
Before its evening liars. are met!
is verloren gegaan in de vertaling:

Ga, zend, eer de eer/Je fierreglans
Zijn mistwaas doorbreekt aan den trans,
Uw beden naar den hemel heen,
En (meek, of ááár vergiffenis
Bij God voor u te vinden is.
Moog Zijn genade tot u dalen -r
Maar hier op aard beneen
Beftaat geen plek, waar gij en ik,
Al ware 't ook één oogenblik,
Te zaam meer kunnen ademhalen.
Vaarwel voor eeuwig! 'k Wil uw dood
Niet zien; maar gij, wier veinzende oogen
Mij huwljksliefde en trouw/leid logen ,
Wier lip den .Judaskus m ij bood,
Gij zult dat hoofd , dat gij zoo teer
Bemint, op 't fchandblok neergebogen,
Door 't /1aal... Vertrek 1 Ik kan niet meer...
Vergelijkt daarmede eens het Engelfche :

Farewell! I will not fee thee die;
But thou, frail thing ,, fhalt view his head.. .
Away! I cannot [peak the rest.
Iets geheel anders drukt daarenboven het Plot van het vonnis
uit, dan Wat TEN KATE zegt.-
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Go, woman of the wanton breast;
Not I, but thou his blood dost fhed;
Co , if that fight thou Ganst outlive,
And joy thee in the life I give!
Dit Is aldus wedergegeven:
Ga, priesteres van huiehlarij ,
Tian fehuld en weelde! — Niet op mij,
Op u zal 't bloed mijns eenlings kleven,
Dat gij - alleen vergiet,
En kunt gij 't fchouwfpel overleven,
Zoo juich! uw dood begeer ik niet.
Het geheele. fombere en ingetrokkene van A z o's karakter
gaat door deze woordrijkheid verloren.
Dit zij als proeve genoeg. Rec. gelooft, dat het voor
den Heer TEN KATE zeer nuttig kon zijn , indien hij zijne
krachten nogmaals aan B Y R ON, b. v. aan diens Carla Ir
beproefde, en daarbij trachtte den geest getrouw terug te
geven. Hij zou daardoor zijne poétifche taal van het al te
weelderige leeren befnoeijen, en haar in kracht en zinrijkheid doen winnen.
Profe et Vers par j. K N EP? E L U O U T. Leyde , chez P.
H. van den Heuvell. 1838. gr. 8vo. VIII et 177 pag.
f 1.80.
Dit boekje is netjes gedrukt, maar geeft hier en daar bitter
weinig letters voor het goede geld; er komen althans eenmaal
vijftien, zegge vijftien achtereenvolgende bladzijden in voor,
waarop, met uitzondering van de opfchriften, gezamenlijk niet
meer dan 32 regels in het geheel te vinden zijn. Dat is toch
wat erg!
Wat nu den inhoud betreft, dezelve is zeer fober. Ii nous
femble, zegt de Schrijver in zijn Voorberigt, que ce volume a
('air d'être le réfultat d'une époque de tranfition destinée k
snarquer le pasfage d'une vie littéraire adolescente 4 une vie
litteraire virile. Roman, critique, poéfte eest un mélange
de tout cela. Her romantifche gedeelte beftaat in een alleronbeduidendst verhaal, dat noch door inhoud noch door vorm
eenig belang inboezemt. De kritiek heeft niet veel meer om
,
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het lijf; althans de bukken over VONDEL, over DROS T
en over de Nederlandfche Volksliederen behelzen voor ons
publiek weinig belangrijks of wat niet van elders is bekend
Ook de dichtflukjes hebben niet vele waarde. Voor wie de
Heer K N E P P E L H OUT gefchreven heeft, weten wij niet.
Wij willen hopen niet voor ons land, maar voor Frankrijk,
en kan men daar met zulken ligten kost toe, wij hebben er
vrede meê; hier, hoopt Ree., zal hij weinigen (maken.

e

Het Leven en de Lotgevallen van een' ZeeSJfcier, door Kapitein M A R R Y A T. Naar het Engelseh. II Deelera. Te Am.
Jlerdam, bij C. L. Schleijer. In gr. 8vo. 615 Bl. f6 . 60.
Verfcheidene Romanfchrijvers beginnen tegenwoordig te begrijpen, dat de aarde hun niet genoeg is, en hebben alzoo
de zee tot hun ]etterveld gekozen. De Marines der Fran.
fchen, met E U G É NE s u E aan het hoofd; coo PER , met
zijne fehilderingen van feheepstogten en zeegevaren , en zelfs
enkele Duitfchers, hebben bewezen, dat ook het trouweloo.
ze element met vrucht beploegd kan worden. Blijkens den
boven aangekondigden Roman , is er weder eene nieuwe
liar aan den Engelfchen gezigteinder als uit de baren opgekomen, wier dralen van tijd tot tijd door een Hollandsch glas
tot ons overgebragt worden. Wij hebben de fchittering daarvan met genoegen opgevangen, en geven gaarne een gunilig
verflag van ons wedervaren.
De Schrijver is blijkbaar een man van fludie en befchaving, die het grootte deel van zijn leven in de Engelfche
zeedienst doorbragt, daar veel gezien, bijgewoond en ondervonden heeft, en thans zijne uren van vrijwilligé of gedwongene rust be(ieedt, om zijne jongere medgezellen nuttig te
zijn en tegen menigvuldige dwalingen te waarfehuwen, hun
de bron der verkeerdheid aanvijzende in hun eigen hart, dat,
zonder fteun van Godsdienst en Christendom , nog erger
fpeelbal van deszelfs driften en hartstogten is, dan een roer.
en masteloos fchip van de woeste golven in een' onbedwing.
baren orkaan. Aan karakter- en menfchenkennis, door eigene ondervinding, misfehien op eigene kosten verkregen, ontbreekt het hem geenszins, en nog minder aan levendigheid,
kracht en luimigheid van ítijl, behoorlijk afgewisfeld naar
den aard van het onderwerp , dat hij behandelt. Hij fchildert
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in dit werk de lotgevallen van eenen hoogmoedigen, eerzuchtigen knaap, wiens opvoeding met zorg befiuurd , maar door
eigen onwil bedorven is , en die , met ligchamelijke voordeelen toegerust, zich in het fcheepsleven werpt, als kadet op
een oorlogsfchip geplaatst wordt, rijkelijk zijn aandeel bekomt in alle de genoegens, uitfpattingen en gevaren, die de
zee oplevert, veel goeds en nog meer kwaads verrigt , met
moeite in rang opklimt, en door veelvuldige tuchtigingen,
teleurflellingen en ellende zijne driften leert kennen. en be.
topmen, zijn hart doorgronden en zuiveren, en aan he clot
berouwvol den huwelijkstempel wordt ingeleid , met gegronde hoop op waarachtige bekeering en voortdurend zedelijk
en godsdienl ig gedrag. Het verhaal is eigenaardig doorvloch.
ten met fours koddige, foms ijfelijke voorvallen, die den be.
drijvigen zeeman in den oorlog kunnen overkomen, waarvan
vele waarfchijnlijk door den Schrijver zijn bijgewoond en met
kennis van zaken geboekt worden. Wij dachten aan het na.
vita de ventis ! Op het fpoor van F I EL D I N G fchetst hij
den mensch, zoo als die voorkomt in het dagelijksch leven,
met alle zijne gebreken en zedelijke onvolkomenheden, en
willen hem dat niet tot misdaad rekenen; te minder, daar het
zedelooze gedrag van den held geiraft en de bron wordt van
zijne hoogfijgende rampen. Dit werk , met oordeel des onderfcheids gebruikt, kan dus bij jonge zeelieden veel nuts
luchten , en is voor lezers van allerlei foort een onderhoudend , aangenaam en leerrijk verhaal , dat wij , na gezette
lectuur, wel durven aanprijzen. Een bevallig vignet verfiert
het boek; de. Vertaler heeft zijne taak goed ten einde gebragt,
en , behalve eenige letters, die hier en daar zijn uitgevallen,
is de correctie voldoende.
-

M AR I A D E ME D I C I s. Eene Gefchiedenis uit het tijdvak
der Regering van L 0 D E W V K XIII , volgens onuitgegevene
Handfchriften van den Kardinaal DE RI C H EL I E U. 16101642. Naar het Fransch van L OT TI N DE LAVAL. III
Doelen. Te Zaltboxwel, hij J. Noman en Zoon. In gr.
8. Te zamen 656 bl. f 7. 80.
In zijne Voorrede zegt de Schrijver, dat hij de dertig ja.
ren, waarin MARIA DE MEDICIS, RICHELIEU, LUY-
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de Maréchale D'ANCRE, LODEWIJK
XIII en anderen eene belangrijke rol fpeelden, en waarin
hunne meer of min beroemde namen tot de gefchiedenis behooren, tot zijn onderwerp genomen heeft. Uit -de gefchiedenis heeft hij ontleend, wat zij belangrijks oplevert, vast
befloten hebbende haar niet te vervalfchen. Heeft hij gebeur
verdicht, dan zijn het de zoodanige, die zich, giet-tenisf
fchijn van waarheid, aan den inhoud der gefchiedbladen laten
paren. Wanneer hij perfonen doet optreden, wier beftaan,
verdicht is, is hun karakter in overeenttemming met den geest
en met de zeden van het genoemde 'tijdvak. Daar nu dit werk
aan deze bepaling beantwoordt, zijn wij het met den Vertaler eens, dat hetzelve zich gunttig onderfcheidt van de meeste
der gefchiedkundige Romans, die in de laatfie tijden door de
Franfche pers geleverd zijn. In Frankrijk zelf hebben bevoeg.
de kunstregters van dit werk getuigd, dat, wegens des Schrijvers naauwkeurige gefchiedkundige kennis, welke allerwegen
in dit werk doorítraalt, en de waarheid der berigten, men
zou meenen, dat een tijdgenoot uit de zeventiende eeuw aan
hem zijne mededeelingen is komen doen. Het karakter van
RI C H E LIE U is , gelijk het ons voorkomt, met eene treffende waarheid, als 't ware naar het leven gefchilderd; waartoe
zeker niet weinig bijgedragen heeft, dat de Heer D E L A VA L,
door de medewerking van den Minister van openbaar Onder-.
wijs en van den Hertog D E B R 0 G LI E, gebruik heeft kunnen maken van onuitgegevene eigenhandige fchriften van den
Kardinaal, tot welke vroeger, onder de regering der B o U RB 0 N s, de toegang aan andere Geleerden, onder anderen aan
den verdientlelijken P E T I T O T, Schrijver van het derde deel
der Mémoires relatifs k l'Histoire de France, geweigerd was.
Het karakter van MARIA DE M E D I C I S is, naar ons oordeel, in een te gunflig licht gefteld. Hare blinde vooringenomenheid met de beide hatelijke Italianen, C 0 N CI NI en
zijne echtgenoote, hare heersebzucht en, gedurige zamenfpan.
ningen met de onvergenoegde Grooten tegen den Koning veroorzaakten, voor een groot gedeelte, de rampen, welke haar
getroffen hebben, en gaven aan de valfche ftaatkunde van
RICHELIEU gelegenheid, om het wantrouwen van haren
nietigen zoon tegen haar op te rokkenen. — Het romantifche
verhaal , de lotgevallen behelzende van STEL LI en NY f MI,
is zeer onderhoudend. Ook is de overbrenging van dezen
Roman In onze taal in zeer bekwame handen gevallen, niet
NES, CONCINI,

,
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alleen wat de vertaling zelve betreft, maar ook dragen de
bijgevoegde aanteekeningen veel bij, om den inhoud van dit
werk vertiaanbaar te maken voor alle klasfen van lezers.
Het nafchrift, waarin de Vertaler zijne redenen aanvoert,
waarom hij meent, dat het aan bedenking onderhevig is, of
M ARIA DE M ED ic I S, volgens het algemeen heerfchende
gevoelen, te Keulen in armoede en in een Gasthuis zou ge
zijn, is der overweging van eigenlijk gezegde Ge--forven
fchiedkundigen wel waardig.
Leonard en Ferdinand, of de keuze eener Echtgenoot. Oor
Te dmfler--fpronkelsjNdachRomn.IfDel
dam, bij de Gebr. Diederichs. In gr. 8vo. Te zamen
680 BI. 15- 60.
Indien deze Roman tot de gewoonlijk voorkomende middelmatige voortbrengfels van dezen aard behoorde, zouden wij
meenen te kunnen volítaan met door een enkel woord den.
zelven aan te kondigen. Het middelmatige berokkent verveling; terwijl integendeel, én hetgeen uitmunt, én hetgeen
buitengewoon dwaas is , de aandacht tot zich trekt. Wij achten dezen oorfpronkelijk Nederlandfchen Roman niet ongefchikt, om, door een verflag van denzelven, onzen lezer,
indien deze op het oogenblik daar geen gewigtiger bezigheid
om verzuimt, een weinig te vermaken. Twee vrij bemiddelde jongelingen befluiten, nadat zij tot Doctoren in de Regten gepromoveerd zijn, hunne woonplaats, eene van onze
landlieden , te verlaten, en een gedeelte van Duitschland,
Zwitferland en Frankrijk te doorreizen; en dat wel, NB,
om elk eene vrouw te zoeken. Zoo gezegd zoo gedaan. In
de eerfie herberg echter, waarin zij op den morgen na hunne
afreis het ontbijt nemen, verlieft reeds een van onze jonge
Advocaten op het nichtje van den Kastelein; terwijl de andere te Rotterdam, in het nichtje van den Postdirecteur, het
meisje van zijne keuze vindt. Evenwel men had nu eenmaal
befloten om den grooten tour te doen. De Heeren zijn er
zelf befchaamd over, dat zij zoo nuchteren op reis waren
gegaan, dat reeds het eerfie ontbijt en het eerfie fouper hun
datgene heeft doen vinden, wat zij zoo ver af wilden gaan
zoeken; en ook, zij willen eens zien, of hunne keuze befand zal zijn tegen den Invloed der vreemde vrouwen. Zij
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ontmoeten er dan ook, en wel zeer fchoone, ja gevaarlijke
vrouwen. Niet ten onregte heeft S A L OM o, die er bij on.
dervinding van kon fpreken, tegen de vreemde wijven gewaar
Maar de albumblaadjes van hunne beminde meisjes,-fchuwd.
waarbij een van hen nog een' geborduurden tabakszak heeft,
doen, als befchermende talismans, alle tegen hen gerigte pijlen zonder fchade affluiten, en hen, als j o z E F en ui' PP 0LIT U S , alle aanvallen wederflaan. Te Coblents liet zelfs
eene dezer Sirenen den kuifchen LEO NAR D lezen in de
Aventures du Chevalier D E F AU B LAS, terwijl zij zich in
zijne tegenwoordigheid liet aankleeden. Te.... verloor hij
zelfs bij eene ontmoeting met eene vrouw zijn' hoed. Gedeeltelijk zijn onze helden tegenwoordig bij, of hooren vertellen van roovers , van het fchaken van vrouwen en meisjes,
van moorden en dergelijke meer. Maar zij blijven onder dit
mengelmoes van ontmoetingen, zamengeflanst uit allerlei reis
onwankelbaar getrouw aan hunne vaderlandfche-berigtn,
meisjes, komen te huis en trouwen , LEONARD met de
nicht van den Kastelein en FE RD I N A N D met die van den
Postmeester. — Wien nu zoodanige gefchiedenis belangrijk
genoeg voorkomt, kan dezelve vrij wijdloopig In twee tamelijk lijvige boekdeelen verhaald vinden. (Op eene zeer naïve
wijze wordt onder anderen het fcheuren van eene broek verhaald.) — Daar de fmaken verfchillende zijn, wenfchen wij,
dat ieder, dezen Roman koopende en lezende, of niet, zijn
voordeel doe, of zich wachte voor fchade !
De ware Moeder voor hare Kinderen; of eene eenvoudige voor f elling van den moederlaken pligt , door J 011 N S. C. A BB 0 T T, Predikant te Worcester in Amerika. Uit het En.
gelsch.' Te Rotterdam, bij Menfing en van Westreenen.
In gr. 8vo. 149 Bi. f 1 - 80.
Wanneer met) den invloed in aanmerking neemt, dien het
gedrag der moeders uit deszelfs aard op de inborst en het
volgend lot van hare kinderen moet uitoefenen, dan zal niemand er aan twijfelen , of het onderwerp, 't welk in dit werkje wordt behandeld, is allergewigtigst. De Schrijver ílelt
in verfchillende bijzonderheden, op eenen eenvoudigen toon ,
verftaanbaar voor iedere niet geheel van verfland misdeelde
moeder, op eene indrukmakende wijze, den moederlijken pligt
voor. Hij wijst en beveelt alle zoodanige middelen aan, welke Godsdienst en Rede aanbieden, om dien pligt te kunnen
vervullen. De Eerw. V A N D EX N SE heeft wegens de overbrenging van dit boek aanfpraak op den dank van onze vaderlandfche moeders, van welke wij wenfchen, dat vele de
gelegenheid zullen zoeken, om zich bekend te maken met
de waarheden en raadgevingen, haar in dit werk medegedeeld.

BOEKBESCHOUWING.
Het Leven en Bedr f van Dr. M. LUTHER , bewerkt
door B. T. L U B L I N K WEDDIK , Predikant bij de
Evangelisch -Lutherfche Gemeente te !moerdam. Ijle
Deel. Te Jim/lerdam , bij G. Portielje. 1838. In
gr. 8vo. XVI en 294 BI. f4- 50.

De Heer

LUBLINK WEDDIK , die reeds door andere fchriften gunftig bekend is, treedt hier als Levensbefchrijver op van een' der vermaardste en verdienflelijkfte
Mannen , die de Christelijke Kerk ooit gehad heeft. Hoe
veel er ook over L UT H E R gefchreven zij , blijft het
altijd nog belangrijk genoeg, een werk zamen te Rellen,
waarin niet Hechts het wetenswaardigíle , dat hem betreft, zamengebragt is , maar ook het geheel van deszelfs leven en bedrijf met een wijsgeerig oog befchouwd
wordt. Daar er reeds levensbefchrijvingen van oenigen
der voornaam{le perfonen uit den tijd der Kerkhervorming en van derzelver voorloopers door buitenlandfche
Schrijvers opgemaakt en ook in onze taal overgezet zijn,
doet het ons dubbel genoegen , eene dergelijke taak door
eenen bekwamen vaderlandfchen Schrijver opgenomen
te zien.
In de hoorrede geeft hij rekenfchap van hetgene, dat
hij , volgens de vereischten , die thans in eenen Levens
verlangd worden , in de zamenftel--befchrijvmtg
ling van dit werk heeft trachten in acht te nemen, en
wat hij dien overeenkomftig geleverd heeft.
De algemeene Inleiding (zoo zullen wij ze, ter onder
volgende , noemen) maakt opmerkzaam-fcheidngva
op de belangrijkheid van de gefchiedenis der vroegere tijden, en meer bijzonder der groote Mannen , die daarin
boven anderen uitgemunt hebben, en leidt hierdoor tot
de befchouwing var! hem , die de hoofdperfoon van dit
boek is, en van wien het uit de onpartijdige voorhelling
Nn
BOEKBESCH. 1838. NO. 13.
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van deszelfs daden zal moeten blijken, of en in welke
opzigten hij zulk een groot Man geweest is. — Hierop
volgt eene gefchiedkundige Inleiding, om „ eene fchets
„ te geven van den tijd, waarin de Held optrad, met
„ deszelfs voorbereidende omftandigheden, ten einde een
juist oordeel over hem te kunnen uitfpreken." Kortheidshalve zullen wij van deze bekende zaken geen uit
korten inhoud opgeven, maar alleen zeggen,-trekflo
dat dezelve eerst over den kerkelijken , nog al hoog tot
op den eerflen tijd des Christendoms opgehaalden , daar
toenmalige wereld-naoverdftkuiglander
loopen.
Nu begint met hl. 53 het eigenlijke werk , welke eerfle
Afdeeling LU T HE R'S geboorte; kindschheid; eer/le ontwikkeling; kloosterleven; intrede in de Godgeleerde loop-.
baan, en verdienJlen, tot aan zijne reis naar. Rome,
van 1483-1510, omvat, van welk een en ander de meer
of minder bekende en belangrijkfte bijzonderheden worden
voorgefteld, en waarbij de invloed ,• zoo wel zijner eigene
handelwijze, als der hem voorkomende ontmoetingen en
lotgevallen , op zijne vorming tot hetgene , dat hij naderhand geweest is en gedaan heeft, door enkele wenken
aangewezen wordt. -- De Schrijver oppert (bl. 83)
met reden de vraag, „ Of L U T HE R'S Godgeleerde be„ grippén , door zijne uitfluitende geljechtheid aan eenen
bijzonderen kerkelijken Schrijver," (A U G US T I N U S)
„ niet tevens zekere eenzijdige , eenigzins partijdige rig„ ting verkregen heeft , of zijne vooringenomenheid niet
„ fomtijds te ver gegaan is ;" en hij tracht hem (hl.
84) hiertegen „ te regtvaardigen ," door op te merken ,
dat „ hij dikwijls zijnen Kerkvader wederfproken heeft ,
„ van diens begrippen afgeweken is, en waar het oor„ deel moeijelijker fcheen , de H. Schrift tot fcheidsman
„ nam." Dit een en ander, meent Rec. , kan zeer wel
daarmede beftaan , dat L UT H E R nogtans over liet ge heel eene uitfluitende voorkeur aan A U G U S T I N U S gaf,
en dat hierdoor zijne befchouwing van Godgeleerde zaken eene zekere eenzijdige en partijdige rigting genomen
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heeft , waarin de barre en antibijbelfche denkwijze van
dien Afrikaanfchen Bisfchop zigtbaar gebleven is , die
in de Protestantfche Kerk , helaas ! maar al te veel overblijffels gelaten heeft : het zou wel der moeite waardig
geweest zijn , dien invloed nader te onderzoeken en in
het licht te Rellen. — Aan het einde dezer Afdeeling
gekomen zijnde , zegt de Schrijver (bl. 92 , 93) : „ Hij
„ fond voor ons als kind, knaap, jongeling , monnik,
Geleerde en Priester. Eene belangrijke bijdrage tot
„ de gefchiedenis der menfchen , en van den enkelen
„ mensch : geílingerd door twijfeling en vrees , terugge„ voerd door de hand Gods naar de eenige bron der
waarheid, in den vollen en krachtigen bloei zijner
treffelijke vermogens, beproefd door lijden en ontwikkeld, door tegenfp pd , als 1laande onder eenen nachte„ lijken hemel, waar enkele fterren hem den weg aan„ toonden, welken hij bewandelen moest; zoo brengt
„ eene Hoogere Magt hem in het land der vreemden ,
„ en met vernieuwde oplettendheid verzellen wij hem
„ binnen de eeuwige fad, Rome, de onttroonde Ko„ ningin van Europa."
In de tweede Afdeeling , die van 1510 tot 1517 , of
naauwkeuriger tot 1518 loopt, volgen wij dan L UT HE R
op zone reis naar Rome en bij zin verblijf aldaar,
waardoor wij tevens eenen blik werpen op j U L 1 US 11
en het Roomfiche Hof. Van zijne verrigtingen aldaar wordt
weinig gemeld , maar meer van den indruk van droefheid en verontwaardiging , dien het aldaar aanfchouwde
ergerlijke op hem maakte ; zoodat hij, zonder dezen togs
naar Rome, welligt „ nimmer op dien bepaalden , krach„ tigen, verpletterenden toon zou gefproken hebben,"
(bl. 117.) Voorts befchouwen wij zone verdere werk
te Wittenberg. Hiervan wordt onder anderen-zamheid
gezegd, (bl. 122) dat „ hij in eenen voor zijnen tijd
„ zuiveren , helderen en kernachtigen ífijl de waarheden
„ der Godsdienst op kanfel en leerfloel voordroeg." Zou
het niet goed geweest zijn , dit hier , of bl. 132 , volgens de gefchiedenis wat meer te ontwikkelen , opdat
Nn2
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het nog duidelijker blijken mogte, welke hervormende
pogingen hij reeds vóór de eigenlijk gezegde Hervorming
aangewend heeft ? — ' Verder wordt nu de aandacht natuurlijk gevestigd op L EO X, op T E T Z EL en den aflaat ; maar dus ook op de tegenkanting van L U T HE R,
onder anderen door den beilisfenden flap der aanplak
zijne 95 Stellingen , waarvan hier eenige der-kingva
meest belangrijke worden medegedeeld, en áíe verfchillende indruk, dien zij maakten, wordt aangetoond; in
welke daad dus het begin der Kerkhervorming voegzaam
te (lellen is. „ Mogelijk ," merkt de Schrijver hierbij
niet ten onregte op , (bl. 149) „ mogelijk ware het ver„ ftandiger en beter geweest , om , gelijk L U T H E R la„ ter deed, zich regtitreeks tot den Paus te wenden,
zijne grieven met behoorlijke bezadigdheid voor te
dragen , en dan af te wachten , wat men van Hooger
„ Hand befloot. Maar L UT H ER was in geenen deele
geboren om een petitionaris te zijn ; die weg was hem
te langzaam , te onzeker : voornemen en daad waren
„ bij hem zoo naauw vereenigd, als de gedachte en het
woord; hij kon, zich niet bij de cunctatoren (de talmers) voegen , en was te weinig ftaatkundig , om,
„ zoo als men zegt, zijne kans waar te nemen." Niet
minder waar en onpartijdig zegt hij elders (bl. 166 , 7) :
„ Het ontbreekt hier" (in zeker gefchrift van L U T H E R)
„ niet aan perfoonlijke beleedigingen, gelijk dit in het
algemeen in LUTHER ten flerkfle is af te keuren,
dat hij niet fleeds de zaak en de dwaling aanvalt ,
„ maar den perfoon, en zich van deze zijde aan zijne
vijanden blootgeeft;" doch hij voegt er vervolgens -te
regt bij: „ Het is gemakkelijk , om hier groote en fcher„ pe fleenen te werpen op den zondaar; maar wij zou„ den dan ook gaarne zien , hoe zij, die met den fleen„ worp zoo gereed zijn, zich zouden gedragen, als zij
in de plaats van LUTHER geíteld waren." — Na
den eeroen brief , welken L UT HE R, 0 Mei 1518 ,
aan den Paus over zijne zaak fchreef, gekenfchetst te
hebben , befluit hij dit gedeelte der gefchiedenis aldus
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(bl. 17k): „ Hij was voor ons geknield binnen Rome;
„ maar met bittere verontwaardiging rees hij op , toen
„ de begoocheling was geweken, en met eenen diepen
„ afkeer van het befchilderde ongeloof keerde hij huis„ waarts ; wij zagen, hoe hij den reuzenarm ophief,
„ en den nietigen aflaatkramer in het ítof wierp ; wij
„ hoorden den hamerílag van dien arm op de Slotkerk
„ te WittQnberg, welke Europa dreunend doordrong;
„ wij vergezelden den vastberaden Man aan den ingang
„ van eenen duisteren weg, alwaar de waarheid hem
„ heenvoerde, en waar list en geweld gereed (taan , om
„ hem den verderen voortgang te betwisten, of, als hij
„ voortgaat , den terugtogt ' voor altoos af te frijden.
Wij volgen hem thans op dat pad, en onze belang„ ftelling klimt hooger, naar mate het gevaar dreigender
„ wordt, dat zich om den eenigen zamentrekt , die niet
„ wankelt of weifelt." — Bij deze Afdeeling zou men
misfchien een onderzoek mogen wenfchen, Of LUTHER,
reeds vóór den aflaatshandel van TE T ZE L, werkelijk
Gene hervorming der Kerk in den zin gehad hebbe: althans onder anderen uit zijne woorden, bl. 119 aangehaald, nadat hij zich had laten overhalen om Doctor in
de Theologie te worden , fchijnt allezins te blijken , dat
hij zich tot iets groots en van verre uitziende gevolgen
geroepen gevoelde te zijn: en dan zou nog wederom de
vraag zijn, in welken zin hij die hervorming gewild
hebbe, hetzij door afzondering van de heerfchende Kerk,
of wel (wat Ree. waarfchijnlijker voorkomt) door de
Kerk in haarzelve te hervormen , al ware het dan ook in
eenen minder zachten zin , dan dien van E R A s M us. —
Om te weten , door welke middelen hij die Man geworden is, welken de Gefchiedenis in hem vertoont, zou
het ook niet ongepast geweest zijn , meer in bijzonderheden aan te toonen , wat bl. 121 flechts met een enkel
woord gemeld wordt , dat „ hij in veelzijdige verbinding
„ trad met de heldere hoofden van zijnen tijd."
De derde Afdeeling , die van 1518 tot 1520 gaat , ver
L UT H E R in llrijd met zone vijanden, bij--tonu
-
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zonder met PRIëRIAS, VAN HOOGSTRATEN en
c K, waarvan , gelijk van een openlijk Dispuut te Heidelberg, op eene algemeene vergadering der 'lugustijners,
een kort overzigt gegeven wordt. — Te regt laat de
Schrijver hierop Bene korte befchouwing volgen van L uT H E R'S edelen Vriend M E L A N C H T H O N en zijne verhouding tot bens, daar hij op deszelfs hart en doen , ja
op de geheele zaak der Hervorming, zoo wel door zijne
geleerdheid , als door zijn zachtaardig karakter , den wel
invloed gehad heeft. (*) — Hierop komen wij-daiglen
met L UT HE R te 4 ugsburg , en vinden hem daar tegenover den Kardinaal c A j E T A N us, en zoo naderhand te Altenburg tegenover den Paufelijken Kamerheer
VON BBI I L T I T z: de vruchtelooze onderhandelingen met
deze beiden , en dérzelver gevolgen , worden hier in kort
beflek befchreven. De groote toegevendheid, welke L UT H E R in zijnen laatften brief aan c A J E T A N u s, en
naderhand in zijn onderhoud roet nz I L T I T z betoond ,
maar vervolgens zelf afgekeurd heeft, wordt door den
Schrijver zeer geprezen. ielen zou hierin eenigzins van
hem kunnen verfchillen, en, zonder al te ítreng te oor
dat L U T H E R ook hierin gebleken is-deln,m
mensch te zijn, niet altijd, en vooral niet in zulke benarde omftandigheden , zichzelven gelijk , en de toenmalige doorgaande denk- en fpreekwijze niet zoo gemakkelijk in eens kunnende afleggen: maar hoe dit ook zij
men zal gaarne met den Schrijver zeggen (bl. 2i0):
„ Men klage dus niet , dat L U T HE R zich moedwillig
„ of in onbedachtzame drift van de Kerk heeft losge„ fcheurd ; hij beminde de grijze Moeder; maar zij ver„ Riet hem, toen hij met luide flem en met kinderlijke
„ onderwerping hare gebreken aanwees ; zij wilde die
„ openhartige taal van haren zoon niet hooren , maar
E

(*) Op bl. 212 is zeker eene zintiorende drukfout Inge.
slopen , waar gelezen wordt: „ Voor LUTHER was ME,, LA N C H T H 0 N de prikkelende fpoor", waarvoor natuurlijk
moet gelezen worden: ,, Voor ME LA N C H T H 0 N was L U„ TH ER" enz.
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„ zond hare minder dpregte zonen op hem af: niet met
„ eene Moederlijke vergiffenis , maar met den Moeder„ lijken vloek , — en van dat oogenblik af was de Moe„ der voor den zoon, en de zoon voor de Moeder ver„ loren !" — Hierop wordt de openlijke redetwist, te
Leipzig, in 1519, tusfchennCK, LUTHER en KARLS T AD T, zoodat er nog grootere klove werd tusfchen
Rome en deniIsgustijner, duidelijk en levendig befchreven. -- Na vervolgens nog de aanvallen van EM SE n
en eenige anderen van minderen naam op L UT HE ft ver
te hebben, . befluit de Schrijver deze Afdeeling en-meld
dit eer[le Deel zijns werks met eene befchouwing van
„ onzen onfterfelijken landgenoot E R A s M u s, in zoo
„ verre hij in betrekking met L UT HER Plaat ," en van
wien hij wel te regt zegt (bl. 26E): „ Elke vergelijking tusfchen L UT HE R en E R A S nr U S zal Heeds aan
„ vele bezwaren onderhevig zijn, omdat men hen op
„ ééne lijn wil plaatfen"; doch wanneer hij er bijvoegt:
en datgene in ERASMUS zoekt, wat in L UT H E R
ontbreekt, en zoo omgekeerd", dan zou Rec. liever
zeggen: „ wat in LUTHER aanwezig is", want hoezeer beide eene hervorming der Kerk verlangden, wilden
zij dezelve toch elk langs eenera verfchillenden weg, waarop zij elkander, ieder zijne individualiteit volgende, nimmer konden ontmoeten; en, offchoon den Schrijver over
't algemeen bijflemmende in het kenmerkend onderfcheid
tusfchen deze beide Mannen, meent hij nogtans , dat de
invloed der fchriften van E R A S MU S op L UT H E R
meer in aanmerking had kunnen genomen worden ; en in
zoo verre kan er in liet bekende gezegde : „ E RAS,, M u s heeft het ei gelegd ; LU THE R heeft het uitgebroed",, wel waarheid zijn : het zelffiandige van L UT H E R wordt hiermede geenszins geloochend of ver
maar de erkentenis , dat en hoe hij ook vreemde-kleind;
beftanddeelen in zich opgenomen heeft, behoort mede
tot eene onpartijdige levensbefchrijving. — Met een kort
overzigt der Schrijvers - werkzaamheid van deze beide
Mannen , in dit gedeelte des tijdvaks , wordt het eerfle
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Deel dezes gefchrifts ten einde gebragt. (*) — Achter
elke Afdeeling zijn eenige historifche Aanteekeningen gevoegd, tot opheldering of bevestiging van het in den
tekst gezegde.
Ziet men op den ftijl van dit werk, gelijk dezelve uit
andere fchriften des Auteurs bekend is, zoo laat hij zich
ook hier met genoegen lezen : hier en daar is hij mis
wel eens wat te wijdluftig , en flapelt fomtijds-fchien
te veel ongelijkfoortige beelden opeen ; maar over 't geheel is hij voor het onderwerp gefchikt , en heeft zelfs
eenige fchoone plaatfen , gelijk mede uit de aangevoerde
proeven kan blijken. Gematigdheid en liefde ook omtrent andersdenkende Christenen kenmerkt dit gefchrijf,
en maakt het voor allen leesbaar.
Een Afbeeldfel van L U T II E R naar C R A N A C I-I , een
fac finaile van zijne hand , (**) en een toepasfelijk Vignet, met zijn door hemzelven ontworpen wapen en
zijne lijffpreuk , verfieren het front van dit letterkundige
gedenkteeken voor den veelzins grcoten Man door L uB L I N K WE D D I K bezienswaardig opgerigt , welks vol
wij gaarne wenfchen.
-toijng
(*) BI. 272 wordt, zeker bij drukfout, melding gemaakt
van LUTHER'S fchrifcen, als bij FROBENIUS te Bazel
uitgegeven, welke fout op bl. 273 nog tweemaal voorkomt,
terwijl buiten twijfel de werken van E RA s nI us bedoeld
worden.
(**) In de daaronder gedrukte copie van hetzelve flaat,
zeker bij drukfout, voor vb2, en daarentegen fly')
voor í'1Y27. — Ree, wijst deze of dergelijke fouten niet
aan, om op dit werk te vitten, welks inwendige waarde
hierdoor niets verliest, maar omdat hij gaarne ziet, dat va
werken van goede innerlijke gehalte zich ook-derlanfch
door typographifche naauwkeurigheid en fchoonheid aanbe.
velen.

Brief aan eenen Vriend, over een Plan tot oprigrsting eerier Christelijke Broeder- Nlaatfchapp . 's Gra-
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venhage, bij W. P. van Stockum. 1838. In gr. 8vo.
26B1.f:-25.

De Brieffchrijver bedoelt eene innige en hartelijke ver

Christenen van verfchillende geloofsbelijde--enigva
nisfen , en Bene onderlinge aaneenfluiting in het gezellig
verkeer , tér bevordering van Christelijke kennis , geloof
en heiligmaking; en hij wenscht, dat daartoe de dag
dgs Heeren , door huisgezinnen , familiebetrekkingen en
vriendfchappelijke vereenigingen, bij voorkeur moge afgezonderd worden. Hij oppert het denkbeeld, om, door
middel van die vereenigingen , allengskens afdeelingen en
onderafdeelingen , in groote en kleine plaatfen , te vormen , welke , eenmaal des j aars , door afgevaardigden
vertegenwoordigd, de belangen der Broeder-lllaatfchappij, op eene algemeene vergadering, zullen trachten te
bevorderen ; en hij voorfpelt zich van dit een en ander,
voor de zaak van waarheid , deugd en liefde , ook ter
af breuk van het rijk van dwaling , on- en bijgeloof, de
meestgewenschte gevolgen.
Recenfent heeft hooge achting voor den Man , uit
wiens hoofd en hart deze Brief gevloeid is, en deelt
hartelijk in den wensch, dat alles, wat de gemeen/chap
der heiligen bevorderlijk kan zijn , meer en meer in ons
wone en goede vruchten drager Gode en den Verlosfer
ter eere! Hij acht, vooral in eenen tijd, waarin velen
zich afzonderen en affcheiden , en onverdraagzaamheid
en liefdeloosheid veler harten hebben doen verkouden ,
eene meerdere aaneenfluiting van verílandige en liefderijk
gezinde Christenen een uitnemend middel , om den geest
des kwaads , der ondeugd, der huichelarij , der tweedragt en liefdeloosheid , met Christelijken moed en vol
te helpen beftrijden , en beveelt daarom de za--harding,
ken, in deze weinige bladzijden ter fprake gebragt, der
lezing en behartiging van velen aan.
Maar , zich met den echt Christelijken geest en zin
van dit gefchrift vereenigende, vermeent Recenfent, dat
het voorgedragen plan eene alleromzigtigf e overweging
-
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vordert, alvorens men tot de uitvoering van hetzelve
befluite. Voorzeker kunnen bijzondere Maatfchappijen
veel goeds tot ftand brengen : die tot Nut van 't Algemeen, tot zedelijke verbetering der Gevangenen, de
Zendeling-, Bibel- en Traktaatgenootfchappen e. a.
kunnen daarvan de bewijzen opleveren. Dan, al die
vereenigingen bezitten een bepaald karakter , en , ten gevolge daarvan, bepaalde bedoelingen; terwijl er in het
plan tot de oprigting eener Christelijke Broeder-Maatfchappij niets bepaalds wordt aangetroffen , hetwelk niet
tevens als beftanddeel van het hoofdbeginfel des Christendoms en der werkelijk bejiaande Christelijke Maat
behoort befchouwd en behartigd te worden.-fchapij
De geachte Brieffchrijver wenscht — en zulks te regt —
de door hem voorgellelde Zondagsvereenigingen geenszins
verward te hebben met de beftaande , zoogenoemde en
niet zelden beruchte, Oefeningen; en in den geest van
het onderhavig opflel is wel niets, dat tot die verwarring aanleiding geeft. Dan, men zij toch omzigtig;
opdat die Zondagsvereenigingen , door menfchelijken
hoogmoed en andere verkeerde bedoelingen, niet befmet
worden met de vlekken , die wij, zonder liefdeloos oor
bedoelde (lichtelijke vergaderingen ontdek--deln,i
ken ! De kringen of gezelfchappen zullen afdeelingen en
onderafdeelingen vormen, en deze zullen vertegenwoordigd worden op eene algemeene vergadering : er zal een
hoofdbeftuur zijn — welligt ook befluren over de onder
zij toch omzigtig; op--fcheidnalg?.me
dat men, nevens de reeds gevestigde Kerkbefturen der
Christelijke Genootfchappen , niet een befluur vorme ,
hetwelk (gewis tegen de edele bedoeling des Brieffchrijvers) botfng, tegenwerking en verwarring zou kunnen
veroorzaken!
Naast de gevestigde Kerkbefturen flaan de Leeraars en
Opzieners der Gemeenten en de bevorderaars harer uit
belangen; Recenfent herhaalt het, en hij doet-wendig
dit even befcheiden als ernflig, men zij toch omzigtig,
opdat er geen befluur in een befluur — geene Maatfchap-
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pij in eene Maatfchappij ontlla, en men, wenfchende op
te bouwen, geen gevaar loope het bestaande goede af te
breken !
Recenfent, die geen Predikant is, heeft zijne meening,
over het algemeen , gezegd, ook van wege de algemeene
aangave der Statuten van de voorgeflagene Christelijke
Broeder-Maatfchappij. Hartelijk wenscht hij, dat de
Brieffchrijver en diensVriend, in den vooríland hunner
bedoelingen, met wijsheid voorzigtigheid en gematigdheid
mogen te werk gaan, en, alle dingen beproevende, het
goede mogen behouden ! Mogt dit gefchrift velen opwek
om den dag des Heeren voortaan meer ernflig aan-ken,
de dienst van God en C H R I S T U S, en aan alwat goed ,
rein en liefelijk is, toe te wijden, dan ware er, ook
zonder de vestiging eener bijzondere Maatfchappij ,
reeds veel goeds gedicht !
Eindelijk : C II RI S T US is het Hoofd der Gemeente
en de Beftuurder zijner Kerk op aarde. De vereeniging
van de leden dier Kerk zij in geest en waarheid, en ,
xooveel mogelijk, afgefcheiden van alle menfchelijke
vormen! Laat ons niet vragen naar vele meesters; want
IS
Mogten
ééi; is onze Meester, namelijk CHRISTUS!
alle Christenen, in en door Hem, één zijn, en zamen
in liefde werken en wandelen, gelijk Hij gewerkt en
gewandeld heeft; dan , vorzeker,, zou onze ijver voor
Hem en zijne dienst door wijsheid voorgelicht, door
voorzigtigheid vergezeld, en door bedachtzaamheid befluurd worden !
;

Berigt van de Moederljke Vereenigingen in Amerika
en Engeland. Te Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen. 1838. In gr. 8vo. 40 Bl.. f : - 30.
van Moeders, in AmeD e hier beoogde Vereenigingen
oogmerk,
om bij Moeten

rika en Engeland, hebben
ders; een diep gevoel van hare verantwoordelijkheid bij
de opvoeding harer kinderen op te wekken , en daarbij
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elkander, door gefprek en voorbeeld, onderlinge raadgeving en hulp te verleenen tot het betrachten 'van de ge
opvoeding, vooral in betrekking tot-wigteplndr
de zedelijk • godsdienftige vorming van het jeugdig geflacht. In gewesten, waar nog zoo weinig, in den
volkstoon , over de opvoeding der jeugd in het licht
verfcheen, kunnen zulke Vereenigingen bijzonder nuttig
zijn , en Recenfent acht dezelve ook geenszins vérwerpelijk ter plaatfe, waar het, gelijk in ons Vaderland, niet
aan handleidingen ontbreekt, en men het juste milieu
weet te bewaren. Men zij, evenwel, ook hier cmzigtig,
en denke aan de aanwijzing des Apostels omtrent zulke
vrouwen, die altijd, leeren en zelden tot. kennis der
waarheid komen ! Dit zij in geen opzigt in 't midden
gebragt , om de edele bedoelingen der 1lmerikaanfche en
Engelfche Moeders , en derzelver onderlinge zamenkom(ten en werkzaamheden , in een min gunftig licht te
plaatfen ; maar om tegen overdrijving en verkeerde begrippen te waarfchuwen. Wij herhalen het, in ons
Vaderland ontbreekt het, Gode zij dank! niet aan gefchriften, (getuige de uitgegevene werken der Maat
tot Nut van 't 4lgemeen !) die in de--fchapij:
zen met vrucht kunnen geraadpleegd worden ; en
waar is de Christengemeente in ons Vaderland, waar
de minkundige, alhoewel brave en welgezinde Moeder
haren Herder en Leeraar, over de belangen harer dierbare kinderen en derzelver verftandelijke , zedelijke en
godsdienílige opvoeding, niet zou kunnen raadplegen?
Wij raden alzoo , dat men de vreemde plant naauwkeurig gadefla, alvorens dezelve op onzen bodem over te
planten. Bij eene zorgvuldige verpleging, kan dezelve
goede en welfmakende vruchten opleveren; maar elke
grond is daartoe niet gefchikt , en, bij gebrek aan de
hier vooral zoo noodige behoedzaamheid, zou men , nevens het voedzaam graan , ook wel eens het onkruid
kunnen zien opfchieten. De dagen, welke wij beleven,
maken alle behoedzaamheid omtrent het nieuwe en ongewone ten pligt; en wij mogen daarbij niet uit het oog
verliezen , dat wij , in de opvoeding onzer kleenen , even

BERIGT.

545

zeer tegen het meer en meer veldwinnend mysticism us,
als tegen ongeloof en ongodsdienfligheid, behooren te
waken. Met deze welmeenende opmerkingen bevelen wij
de goede beginfelen , waarvan dit korte opstel de blijken
draagt , aan de behartiging van alle Moeders , wie het
tijdelijk en eeuwig welzijn harer lievelingen ter harte
gaat , ter ernftige overweging en toetfing , aan.

Over de grondige Genezing der bewegelijke Breuken.
Naar het Eoogduitsch van Dr. P H. F I NCK , door
P. nI 1 D D E L, Chir. en Operateur. Met twee Platen. Te Groningen, b ij J. H. Bolt. 1838. In gr.
8vo. 71 BI. f : - 90.

I

ndien de Vertaler de onderllaande beoordeeling over dit
werkje in de Medicinisch - Chirurgifche Zeitung N°. 36,
den 3 Mei 1838, pag. 154, gekend had, vóór dat hij
-tot de vertaling overging , hij zoude haar waarfchijnlijk
niet of op andere wijze ondernomen hebben. Wij deelen haar hoofdzakelijk mede. Zij komt ons voor juist
te wezen. „ Wat mag den Schrijver , (Dr. F IN C K)
die meer op gezag, dan op andere gronden bouwt, bewogen hebben , hetgeen G E R D Y, BONNET en B E L1K A S te dezen opzigte medegedeeld hebben, in eene
nieuwe en daarbij zeer onvolledige brochure nog eens op
te warmen ? Derzelver geneeswijze is reeds genoeg bekend, zoo wel uit binnen- en buitenlandfche Tijdfchriften , als uit heelkundige Handboeken. Deze Verhande.
ling deelt niets mede, hetwelk nieuw zoude kunnen genoemd worden ; haar ontbreekt ook alle oordeelkundige
befchouwing over dit onderwerp. De ,Schrijve] vermeldt
niet eens, wat reeds B RE S C HE T over G E RD Y gezegd heeft, (v. GR a FE u. V. WAL T HE R'S Journal
fur Chirurgie, B. XXII , H. 4, S. 657; F R O R I E P,
Notizen, 1835, N°. 956) om van geene andere Tijd
te fpreken. M I C H A ë L H A G E R heeft de-fchriten
wijze van behandeling vdlgens B E L M A s reeds befchre..
-

-
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ven. (Die Broche and Vorfálle , u. f. w. tien , bey
BE c K, 183't.) De latere wijze van behandeling vans ELMA s bepaalt zich bij een of 'meer vreemde ligchamen —
een zeer fmal ílreepje goudvlies over een cilindertje
van gelei gehaald — door eene geftokene wonde in den
breukzak te brengen en te laten liggen. Het werktuig ,
waarmede hij dit cilindertje inbrengt, heeft vele overeenkomst met een' troicart , die in verfcheidene flukken
kan ontleed worden. Het overige der befchrijving is
niet duidelijk en wordt door geene Plaat opgehelderd ; —
dit had kunnen verholpen worden. De Schrijver mag
geene verfchooning inroepen , dat hij in Parijs met de
Hoogduitfche Letterkunde onbekend moest blijven. Hij
behoefde zich niet te haasten ; want een onderwerp , als
de radicale genezing eener breuk door zulk eene kunst
kunnen winnen door eene meer opzette -bewrking,had
bewerking. Indien de Schrijver,-lijkenauwérg
te Parijs, zijnde, flechts beter van de eene of andere
geneeskundige boekerij gebruik had gemaakt, hij zoude
van meer gevallen kennis gekregen hebben , die Of met
een gelukkig Of een ongelukkig gevolg behandeld werden. Wij willen flechts van die van S I G N 0 RON I
gewagen (Chilisfochiforafaa : 1:;nali univerfali di Medicina , compilati da o MO D E 1, 1836.) De twee Platen vertoonen flechts de wijze van GE RD y, welke niet
moeijelijk te bevatten is , en de naalden van B 0 N N E T
met de kurkknopjes. Zij zouden van meerdere waarde
wezen , indien zij de meer zamengeílelde wijze van B E LM A S ophelderden. -- G."
Laat er ons nog mogen bijvoegen, dat die Platen niet
zeer gelukkig nagevolgd fchijnen, en dat de Vertaler
den Geneeskundigen meer dienst had bewezen, door aan
deze vertaling , uit de reeds bekende hulpbronnen , eene
meerdere volledigheid te geven , of liever uit deze een
meet oorfpronkelijk ftuk te bewerken. Die vertaling
laat intusfchen veel te wenfchen over; b. v. bl. 4. de
met de naburige deden ineengewasfen,
breukzak
voor vergrgeid ; breukpoort, voor opening of verw ijding
—
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van den liesring; afgedeeld, voor verdeeld ; bi. 6.
te eer bloot, voor Jlechts ; bi. 7. aandrang, voor per.
Ping; bi. 12. vormingswerkdadigheid ! — bi. 14. L ymphte plasticje 2 hoe vele vindt men van deze ? — bi. 15.
prefchroef ? druk , voor drukking; bi. 17. ingeweide ?
— bi. 21. hernia inquinalis; bi. 21. groote volumineufe
breuken P — bi. 28. eenmaal zoo veel; aid. de [pits eens
kleinen vingers, enz. enz. enz.
Tafereel van het Heelal, enz. Door J. G. S o M M E R,
Hoogleeraar te Praag. Met Platen. I1/de tot k Ide
of laatfle Deel. Te flmflerdam , bij de Gebr. Diederichs. In gr. 8vo. Te zamen 1481 BI. f 15- 50.
} Eet de uitgave van het zesde deel,. waarmede dit Tafereel van het Heelal befloten wordt , noemt zich de
Heer J. 0 L I V IE it, J z N, als Vertaler van het werk.
Het verblijdt ons , dat de Uitgevers genoegzame aanmoediging hebben mogen ondervinden , om een zoo kostbaar
werk volledig in onze taal te kunnen leveren.
Het vierde Deel behelst de Befehrijving van den Dampkring des 4ardbols. In hetzelve wordt gehandeld: Iwan
de Lucht in het algemeen. Ilan den Barometer. han
de bejlanddeelen en chemifche eigen/chappen der Lucht.
Pan de Luchtreizen, of luchtbevaring. Daar dit onderwerp, wegens de ftoute luchtreizen, te dezer dagen
ondernomen, ieders aandacht tot zich trekt, zal de gefchiedenis der luchtbevaring, van derzelver eerfle beginfelen tot op onzen tijd, voorzeker met genoegen ontvangen worden. Vervolgens wordt er gehandeld: Over de
warmte en de koude der Lucht, het Klimaat en de Jaarget den. Pan de electriciteit der Lucht. Ilan den
Blik/em. Ilan het St. Elmsvuur en het Noorderlicht.
kran de vochtigheid en droogte der Lucht. Iwan de waterige Luchtverfch%jnfelen , en in het b ijzonder van den
Nevel. k'an de Wolken. Van den Regen, Sneeuw,
Hagel, Ijzel, Dauw en Rijp. [Van het Onweder en
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de Waterhoozen. Iwan de lichtgevende Luchtverfchijnfelen. Tian de Kimduiking of Luchtfpiegeling. Kan
de vurige Luchtverfchifnfelen. Onderfcheidene verklaringswijzen van deze verfchijnfelen. liman de Winden.
-- Het vijfde Deel bevat de Gefchiedenis der oppervlakte
van den Aardbol, en handelt: Over de vroegere ver
Aardoppervlakte in het algemeen. Over-anderig
de Hardkorst en haar oorfpronkelijk ontflaan uit het
water. Vulkanifche werkingen op de gedaante der Aard
wezens.-opervlakt.Ohnfderogaic
Over het voorkomen van fosfile Menfchenbeenderen. Van
de overblijffelen van men kunstgewrochten. Ilan
het ont/laan der Overgangsgebergten. Taman het ont/laan
der Vlotgebergten. Ilan het ont/laan der Steenkolen
en der Zoutbronnen. Over het klimaat der Aarde tijdens de Vlotformatie. Over het ontflaan van het aan
voorgegeven' ondergang van-gefpoldan.V
Gewesten en Eilanden. Overleveringen der oude Volken nopens eenen grooten Watervloed. Iwan de veranderingen, welke de oppervlakte der darde door Vulka
ondergaan heeft. Over de voorgewende hoogere oud--ne
heid van het menicheljk ge/lacht. Overzigt over de
voornaamfle Hypothefen over het ontflaan des -4ardbols.
De Schrijver verdedigt zich in de Voorrede van dit Deel
tegen de befchuldiging van partijdige vooringenomenheid
voor het door fommige nieuwere Geologen verworpene
flelfel van w E RN E R, en wil meer voor een' Eklekticus gehouden zijn , die ook de inzigten der nieuwere
Vulcanisten , zoo als die van B o u t en anderen , volledig heeft voorgedragen, voor zoo ver het doel van het
ganfche werk zulks gedoogde. — In het zesde Deel han
Schrijver over de organifche wereld in het al--delt

gemeen. Iran de verfcheidenheid der organifche ligchamen. Van de Planten. han de verdeeling der Planten. Algemeen overzigt van het Plantenrak. De planten worden , zonder dat de Schrijver zich ' bij uitfluiting
verbonden houdt aan het flelfel van L i N N A E U s, noch
aan dat van OK E N, hechts onder zekere groepen bij.
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eengevit , en de gewigtiglie en onderhoudendfre bijzon
daarvan medegedeeld. Ten flotte van dit over--derhn
zigt wordt eene fchets van derzelver verbreiding over
den geheelen aardbodem , of, met andere woorden , eene
beknopte Geographic der Planten gegeven. Eindelijk han
Schrijver in dit laatfee Deel over de Dieren.-delt
Vcrdeeling van het Dierenrak. Algemeen overzigt van
het Dierenrak. De Wormen. De Infekten. De his/chen. s De línzphibién. De I7ogelen. De Zoogdieren.
De verbreiding der Dierenrijks over de oppervlakte der

Aarde.
Wanneer men het doel van dit werk in aanmerking
neemt , om namelijk eensdeels aan de zoodanigen , wie
het aan eigenlijk gezegde wetenfchappelijke opleiding ontbreekt , het allernoodzakelijkite mede te deden, ten ende
met nut en genoegen zulke werken te kunnen lezen , in
welke eene zekere kennis aangaande de Aarde en derzelver natuurlijke gefleldheid vooronderfteld wordt , ander
om tot eene meer grondige beoefening van hetgeen-dels
hier lechts oppervlakkig kan behandeld worden aan te
fporen , dan kan men de overbrenging van dit werk in
onze taal befchouwen als een nuttig gefchenk voor ons
lezend *publiek. Te zeer zou men in ieder der in dit
werk behandelde vakken van wetenfchap grondig moeten
ervaren zijn , om den arbeid van den Vertaler tot in de
bijzonderheden te kunnen beoordeelen. Over het geheel
komt het ons voor , dat de overzetting goed is uitgedallen. Wij 'wenfchen, dat de lezing van dit werk moge
dienstbaar zijn , om den Nederlandfchen lezer belang te
doen Rellen ooh in datgene, wat de natuurlijke gefteldheid van ons eigen Vaderland belangrijks oplevert voor
den opmerkzamen befchouwer. Moge dan elders de menfchelijke weetgierigheid , waar voor haar niets meer te
verwerven of te veroveren blijft , er naar ftreven , om
ontdekkingen te doen zelfs in oorden , welke buiten de
grenzen van het organifche leven liggen ; in een land ,
waar vlijt en toepasfing van de kennis der natuurwetten
zoo vele kostelijke gefchenken aan de Natuur heeft ont0o
soElKsESCH. 1838. No.13.
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lokt , kan het niet anders, of zoodanige toeleg, om de
Aarde te leeren kennen , moet heilzame vruchten voort
-breng.

Verflag van hetgeen , ter gelegenheid van het verbluf
des Konings van Holland te Parijs, in de laat/Je
maand van 1809 en in de eer/le maanden van 1810,
mitsgaders op desze lfs reize derwaarts, is voorgeval
opgemaakt door Mr. WILLEM FREDERIK-len;
R o ë L L, destijds Minister van Buitenlandfiche Zaken , die den Koning op gemelde reize vergezeld heeft.
Benevens Aanhang/el en Befcheiden , handelende over
eene eventu6le verdediging der Hoofd/tad in 1810.
Medegedeeld door Jr. WILLEM, Baron ROLL,
Ambachtsheer van Hazerswoude , enz. enz. Te 4mfterdam , bij P. Meijer Warnars. 1837. In gr. 8vo.
455 Bl. f 4-50.
door eene menigte belangrijke,
D it welgefchreven en niet
bekende ,

rukken gef'caafde
grootendeels van elders
verflag is eene bijdrage tot de Gefchiedenis des Vaderlands , die algemeen welkom en van blijvende waarde
zal wezen. Offchoon het eigenlijke Traktaat tusfchen
NAPOL E o N en zijnen Broeder LODE WIJK , nopens
den afftand van Noord-Braband, Zeeland enz, gefloten,
algemeen bekend kan gerekend worden , zou het toch ,
tot gemak van den lezer , die dan alles bijeen had , tot
bevordering der duidelijkheid en vorming van een gefloten
geheel, allezins dienffig zijn geweest, dat niet alleen de
verfchillende concepten , nota's , brieven , adresfen, enz.
maar ook geheel dat Traktaat zelve onder de bijlagen
ware opgenomen. Gewisfelijk zou ieder, die zich thans
reeds aan Jhr. R o ë L L voor deze uitgaaf van het werk
zijns verdienftelijken Vaders verpligt gevoelt, hem ook
daarvoor dankbaar zijn geweest; en zulks had te minder
zwarigheid, daar er toch (en met goede reden) onder
•
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de bijlagen enkele gevonden worden , die reeds van elders bekend waren , doch gefchikt zijn , om de eenheid
van het geheel (zoo zegt het Voorberigt zelve) de's te
gctrourver te bewaren. Intusfcllen neemt liet gemis van
den tekst diens anders welbeke n den Traktaats niet weg
dat dit werk den lof verdient, welken wij er inden
aanhef onzer aankondiging aan hebben toegekend , en
wij kunnen de pen niet nederleggen zonder herhaalde betuiging onzer erkentelijkheid voor hetgeen geleverd is.

Zee- en Landreizen van Kapitein B A S I L x A I. .L ,
voor Nederlandfche Lezers vertolkt, door J. O L IV I E R , j z. II Deeles. Te fmflerdam , bij Gebr.
Diederichs. In gr. 8vo. Te zamen 62 bl. f 5 - 80.
Kort Reisverhaal met Z. Al. Brik de Panter, naar de
Middellandfche Zee, in 1834, door den KapiteinLuitenant ter Zee A. c. E D E L IN G. Te Ina f er.
dam , bij Gebr. Diederichs. In gr. 8vo. 87 BI. f 1 - 49.

Op den titel afgaande, zou men tneenen in het eerfle

dezer twee werken te zullen vinden , wat men gewoonlijk door eene Reisbefchrjving verflaat ; befchrijving
van onderfcheidene door den Schrijver bezochte landlire.
ken, derzelver natuur- en kunstfchoon, zeden, gewoonten , leefwirze , kleeding enz. der inwoners ; maar —
niets , of zoo weinig als niets van dit alles. Het zijn
integendeel uiterst onderhoudende befchrijvingen van liet
fcheepsleven in zijne onderfcheidene bijzonderheden; fchrandere aanmerkingen over leefwijze , tijdkorting , godsdienstoefening, tucht, kost, en wat niet al! aan boord,
met naauwkeurige kennis en zeer aangenaam gefchreven,
doorzult met allerlei fcheepsanecdoten , opmerkingen ,
raadgevingen en wenken , die geen hooger' of lager Zeeofficier het beneden zich zal rekenen niet opmerkzaamheid te lezen, gelijk ook niemand liet boek onvoldaan
zal nit de handen leggen.
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Eene eigenlijke vertaling is het niet. De kundige
heeft eene Nederlandfche gedaante gegeven
o
werk
, waaruit hij de door Kapt. B AS IL HAL L
aan het
gegevene reisontmoetingen en opmerkingen ontleende;
en dit gedaan, zoo als men het van hem gewoon is,
dat is loffelijk. Het werk is opgedragen aan Z. K. H.
Prins WILLEM FREDERIK HENDRIK, en zal,
hieraan twijfelen wij niet , onder zeevarenden en „ landkrabben" lezers genoeg vinden. De opregte , trouw
toon neemt al aanffonds voor-hartige,mnsclvd
het boek in; terwijl de gretigheid, waarmede de fcheepsverhalen van c o o P E R en anderen- gelezen worden , ge
bewijst , dat men zich niet laat affchrikken door-noeg
Bene zee van fcheepstermen, al verflaat men van ganfche
bladzijden fl.echts de helft.
Het Reisverhaal van Kapt. E D E L I N G is niet zoo bij
belangrijk ; doch wij kunnen ons wel begrijpen,-zonder
dat de vrienden van zeelieden , na dezer terugkomst ,
eenjge aanteekeningen van de gemaakte reis verlangen.
Uit, dit oogpunt laat zich dan ook de uitgave gereedelijk
verdedigen. Het befchrijvende en gefchiedkundige over
Maltha is hët.,belangrijktie. Voor den zeeman , echter,
is in het algemeen .foms niet onnuttig, wat wij , landmenfchen , daarvoor in Reisverhalen aanmerken zouden.
Wij herhalen bij deze gelegenheid, wat wij vroeger (*)
gezegd hebben van het wenfchelijke eens Magazijn ,
waarin onze Zeeöíhcieren kortere, -tot afzonderlijke uit
te korte en minder gefchikte reisbefchrijvingen aan-gave
publiek
aanboden, en waarin het onderhavige werkje,
het
met verfcheidene verkortingen , alsdan niet ongerchiktelijic
hadde kunnen worden opgenomen.
L iv IE R

(*) Letteroef. 1835 Boekbefch. bi. 610.

Rusland gedurende de Oorlogen met Frankrijk. Gefchiedkundige
llanteeksningen van de jaren 1805 tot 1815. Taman A Rr
M A N D 0 OM E R G U E destijds Inwoner van Afoskou. II
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Dee/en. Te Arnfierdam , bij J. C. van Kesteren. In gr.
8vo. Te zamen 724 bi. f 5- 90.
JJe Schrijver der aanteekeningen, van welke wij door deze
verflag geven, is een Franschman, die zijne fortuin zocht
met het oprigten van eene Franfche Opera te Moskou, in den
allerongefchiktflen tijd, die daartoe kon gekozen worden,
namelijk even nadat de Schouwburg aldaar was afgebrand, in
1805. Kort na het teekenen van den vrede van Til/it, in 1807,
bekwam hij de volmagt, om een' troep Operisten bijeen te
brengen, begaf zich tot dat einde fcheep naar Duitschland,
maar geraakte in dienst bij den Koning van ll"estfalen, we.
gens het uitblijven der beloofde gelden voor een dertigtal fujetten, die hij aangenomen had. Van daar, door den Secretaris
des Opperintendants der Keizerlijke fchouwburgen, met milde
beloften naar Petersburg gelokt, ondernam hij de reis in Sep.
tember 1808, kwam aldaar aan , gaf eenige tooneelvertoonin.
gen , tijdens het verblijf van den Koning en de Koningin van
Pruisfen , in die hoofdflad, en vervolgde eindelijk de reis naar
Moskou in het laatst van December van dat jaar, alwaar hij
met zijn perfoneel in Januarij 1809 aankwam. Hij fchijnt zich
aldaar tot in 1811 met het tooneel bezig gehouden te hebben, toen CAULINCOURT door LAURISTON, alsAmbasfadeur van Frankrijk aan het Hof van Petersburg, vervangen
werd, en de ílaatkundige gezigteinder begon te betrekken;
zoodat, ten gevolge van den gedreigden oorlog met Frankrijk, het Franfche tooneel te Moskou ophield te be[laan.
Men weigerde den ex-Regisfeur een' pas, om naar zijn land
terug te keeren, en, toen in 1812 de Franfchen Moskou naderden, werd hij met een veertigtal anderen gearresteerd,
in het begin van September met een open vaartuig naar
Novogorod gevoerd, en van daar in November naar Makariew
geleid, alwaar hij tot in het laatst van September 1813 gevangen gehouden, naar Novogorod teruggevoerd, en die ftad
hem tot gevangenis aangewezen werd, waar hij eindelijk tijding van zijne vrouw en van zijn kind ontving, die het Franfche leger bij den aftogt van Moskou gevolgd, en als door
een wonderwerk den dood ontkomen waren. De Schrijver
geraakte in kennis niet den Onder-Gouverneur, die zich zijn
lot aantrok, en hem in zijn paleis huisvesting gaf, tot dat
eindelijk, in het laatst van October 1814, het ontflag der
gevangenen hem eerst naar Moskou deed reizen , waar hij
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tot in Januarij 1815 opgehouden werd, als wanneer hij de
reis naar Vilna aannam, waar zijne vrouw en kind hem
wachtten. De terugkomst van N A P O L E 0 N belemmerde
zijne thuisreize. Genoodzaakt om naar Hamburg te trekken,
kwam hij eindelijk in het najaar te fcheep over Havre te Par ijs, waarmede zijne aanteekeningen eindigen. -- Als aan
bevat het eerlte Deel eene geflachtlijst der Rusfifche-hangfels
Vorflen van 862 tot. 1825, en eene uitvoerige befchrijving
va& Petersburg; het tweede eene disfertatie over de Kozakken,
de plaatsbefchrijving van Moskou, en eene korte verhandeling
over de Tartaren. Hierdoor is het geheel tot twee goede
Deelen uitgeloopen.
Dat, zulk een zwerver, als de Schrijver blijkt te zijn, in
de voor Rusland zoo gewigtige jaren, die ook voor geheel
Europa belangrijk waren, gelegenheid had, veel te zien en
op te merken, laat zich begrijpen. Het werk is in losfen ,
onderhoudenden trant opgelleld, vloeit over van anecdoten
en bijzonderheden omtrent onderfcheidene perfonen , die
Bene rol in dat tijdvak vervulden, en is vooral uitvoerig ten
aanzien van Rusland: Keizer en zijn Hof; het oordeel over
dien Vorst is echter eenzijdig en gewaagd , en nog eenzijdiger de hatelijke, ja affchuwelijke trekken , waarmede de
Auteur den Gouverneur van Moskou, Graaf R OS T 0 P C H I N,
teekent, wiens afbeeldfel voor den titel van het eerfle Deel
ítaat. Zeker had hij zich over hem te beklagen ; maar de ruwe, krachtige vaderlandsliefde, die den echten Rus de heilige
Hoofdpad aan de vlammen deed offeren , en daardoor het leger zijner onregtvaardige aanvallers tot den terugtogt dwong
en NAPOLEON'S rijk deed inflorten , gaat boven het begrip
van een Fransch Acteur, die dat nooit kan vergeven. Dat men
hem, als aan dien overweldiger gehecht, al te hard behandelde,
is uit den opgewonden volksgeest ligt te verklaren, welke eiken
vreemdeling met regt wantrouwde, en de Franfchen bijzonder
haatte, die dan ook dien haat, door her gedrag van hunnen
Keizer, waarlijk wel verdienden. De magt, wanneer dezelve onbegrensd aan mindere ambtenaren, die uit hunnen aard
overmoedig zijn, wordt.toebetrouwd, en een' prikkel van de
vrees ontvangt, leidt altoos tot hardheid en willekeur: hetgeen men den Franschman in Moskou deed ondervinden , werd
door zijne landgenooten, waar zij meester waren, dikwerf
meG nog verfijnder wreedheid gepleegd, en bij het einde van
al zijn beklagenswaardig lijden had de Schrijver wel mogen
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zeggen: C'est tout, comme chez pious! Over Ruslands zeden
en gewoonten (preekt hij met kennis van zaken, maar !laat
doorgaans den bal mis , wanneer hij over het karakter der natie en over de oorzaken van den volkshaat bij het gemeen en
bij een deel van den hoogen Adel redekavelt, waarvan een ander deel, zelfs na al het gebeurde, nog veel te Franschgezind is, doordien men de befchaving alleen bij de Franfchen
zoekt, en, hunne taal gretig aanleerende, ook hunne ver
begrippen en zedeloosheid van lieverlede inzuigt:-derflijk
men leze SAG OS K I N'S Rusfen in 1813, om daarvan over.
tuigd te worden.
Allerbuitenfporigst roemt de Schrijver zijnen vergoden N AP 0 LE 0 N, en is eenzijdig in het verdedigen zijner naar roem ,
eer en overwinning dortlende landslieden , waardoor veelal het
hatelijke vergoelijkt en in het gunfligfte daglicht geheid
wordt , behalve in den aanvang van 'het eeríle Deel. Al her
kwaad kwam van de vreemdelingen, die onder den veroveraar
dienden. Het is onbegrijpelijk, hoe des Schrijvers eigenliefde
hem misleidt, na al de harde lesfen, welke hij ontving, en
die hem wel doen beklagen, maar niet lief krijgen. De man
komt uit den fineltkroes des ongeluks terug als de gefchuurde Moriaan uit, de knip: hij is en blijft een onverbeterlijke
Franschman. Over het wantrouwen eener achterdochtige
Policie, die, altoos vreesachtig, in het donker fchuilt,
en overal, zoowel te Londen en te Parijs, als te Weenen en te Petersburg, uit haren aard dezelfde is, kan
een man als hij zich niet beklagen. Dat Rusland vooral groote reden tot mistrouwen had, blijkt, in het begin van het
werk reeds, uit zijn eigen gefchrijf 'omtrent den Generaal
DENANTEs, die, in Julij 1805, door de Policie, bij zijne
aankomst te Petersburg, verwijderd werd, op vermoeden van
befpieding der hulpbronnen van het Rusfifche rijk. Ieder
Franschman moest wel verdacht worden, federt dat men door
den (luwen LE 1.0 R G NE D'I D E V I L L E zoo listig om den
tuin geleid en daarvan overtuigd was, Het lot van dien fpion, door de Rusfen in 1815 te IYerdun aangehouden, moge
bard zijn ; onverdiend kan het wel niet genoemd worden..
Zoo zijn de Franfchen! Zij kunnen in anderen de achterdocht
niet dulden en de willekeur niet verdragen, welke zij zelve
zoo ijverig in praktijk brengen, waar zij 't vermogen. De
Schrijver heeft zich wel, in eene korte narede, trachten te
verontfchuldigen over al het eenzijdige van zijne aanteeke-
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ningen; maar die vergoelijking is wat ver gezocht. Met eene
onbegrijpelijke ijdelheid wil bij zijne lotgevallen tot de historie, en zichzelf als een historisch perfoon opvoeren; maar
dan zal hij er toch wel toe behooren gelijk een Hofje tot de
weegfchaal of een droppel tot het vat!
De bekende Vertaler, de Heer J. DE Q.... te Beverwijk,
heeft den Schrijver, waar 't pas gaf, en 't gaf dikwerf pas,
door aanteekeningen aan den voet der bladzijden, op eene
zeer befcheidene wijze, teregt gewezen, waardoor de indruk
van aI het winderige, onnaauwkeurige, verkeerde en misplaatile des oorfpronkelijken Schrijvers bij het Hollandsch lezend publiek gedeeltelijk weggenomen wordt. Het lust ons
niet, die teregtzettingen te vermeerderen of te wijzigen. Het
gemeene foldatenliedje op bi. 33 en 34 had wel onvertaald
mogen blijven, en over enkele onkiefche plaatfen de fluijer
nog wat digter toegehaard zijn. Het zedelijk en godsdienflig
karakter van den Schrijver 'komt overigens niet zeer gunilig
uit in dit werk, dat, naar ons oordeel, in het belang van
de kennis aan Rusland en aan de Gefchiedenis, wel onvertaald had kunnen blijven. Ook in het belang van den Uitgever? Dat is eene andere vraag! Het werk is , zoo als
wij reeds zeiden, los, luchtig en piquant gefchreven, en vermeldt. vele bijzonderheden en anecdoten; het laat zich gemakkelijk en zonder infpanning lezen. In Leesbibliotheken
en Leesgezelfchappen zal het wel debiet vinden, of liever
gevonden hebben.

DIOPHANEs, door P. VAN LIMBURG BROUWER. Ijle
Deel. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1838. 290 BI. lIde
Deel. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1838. 268 Bi.
In gr. 8vo. f 5-60.
De historifche Roman , na in zijn eigenlijke Vaderland ,
Schotland, fortuin gemaakt te hebben, is niet alleen in het
verbroederde Koningrijk uitnemend onthaald; is niet alleen
den Oceaan overgefloken, om 4nerika's trotfche wouden en
grasvlakten te fchilderen , maar heeft zich ook op het vaste
land van Europa vertoond , en is er met opene armen ontvangen. In hoe verre echter die gastvrienden er zoo veel eer
aan gedaan hebben als de Britfche vaders en voedllerheeren,
durven wij niet beflisfen. In Frankrijk is hij ten minste, on.
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der de handen van eenen D'A R L I N C O U R T en ander volkje
van dat flag, allerdeerlijkst mishandeld en bijkans onkenbaar
geworden. Duitschland .... nu ja l maar een s P.I ND L ER is
toch bij SCOTT en co OPER niet op éénen dag te noemen,
en TROMLITZ fiaat nog een trapje lager; VAN DE VELDE
alleen had er den echten flag van. Italië daarentegen heeft
eenen man voortgebragt, die met den grooten Kaledoniër mag
wedijveren, M A N Z O N I, zoo onderhoudend, zoo historisch
waar, in zijne fchildering van den tijd, als zedelijk en godsdienflig. Ons Vaderland is daaromtrent ook niet ongelukkig
geweest, hoezeer onze Schrijvers zich, meer dan M A N Z o NI,
van `een getireng vasthouden aan de Gefchiedenis ontflagen,
en meer romantifche tafereelen daarin gevlochten hebben......
Onze verdienfielijke L 0 o s j E s heeft denkbeeldige helden aan
bekende vaderlandfche gebeurtenisfen, groote mannen en beroemde vrouwen gelukkig vastgehecht, doch wordt, vooral
in zijne voorflellingen uit de achttiende Eeuw, wel eens wat
langwijlig. Wat onze jongule Vernuften betreft: worden ook
MAURITS, DE GROOT en FREDERIK HENDRIK in
den Pleegzoon , j A N ♦ A N A RK EL in de Roos van Dekama,
door V A N L E N NEP, wel een weinig willekeurig geteekend,
de zeden van den tijd zijn toch in beide zeer goed volgehouden, vooral in de Roos, en dáár zijn W IL LE M IV en de
Friezen ook uitnemend gefchilderd. Doch de gefchiedkundige
Roman heeft zich hier niet bij vaderlandfche onderwerpen
bepaald, maar is overgegaan op een veld, hetwelk aan onze
geletterden steeds bijzonder geliefd en gemeenzaam was , —
op dat der oude Letterkunde. Hier echter zou men van onze
doorgeleerde, niet fechts oppervlakkig met de Oudheid bekende, Schrijvers zekeren geleerden toon' en al te getlreng
vasthouden aan de eigenlijke Gefchiedenis hebben verwacht,
die niet alleen voor de losheid des werks en het verdichtende
bettanddeel nadeelig ware, maar ook den lezer door al te
veel vertoon van geleerdheid zou kunnen affchrikken. Dit
is echter voltirekt het geval niet geweest, zoodat de Schrijver, die den Roman bij ons op het grondgebied van Griekenland heeft overgebragt , veelmeer tot de tegenovergellelde
zijde — fcherts en geestige vindingen — overhelt. Reeds de
vroegere Roman van den Hoogleeraar VAN LIMBURG BR o Uw E R (wien ook het algemeens gerucht als den uitmuntenden
Vertaler van M A N z o N I'S Promesfi Spofi noemt) gaf hiervan
bewijzen. C HAR ICL ES en E U P II O R I o N bevatte een zeer
-
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onderhoudend tafereel van Griekfche zeden, vooral op het
eiland Cyprus, waarin de Wijsbegeerte van PLATO, vooral
in de Republiek, geenszins gefpaard, en niet van hare guníligfle zijde werd voorgesteld. In het voor ons liggende boek
fielt de Hoogleeraar zich een grooter doel voor, hetwelk hij
echter niet aankondigt. Hij wil ons Griekenland in deszelfs
voornaamfte Staten, Sparta, Thebe en Athene, doen kennen,
eenigzins vóór den tijd, waarin B A R T H É L á M Y zijnen A N AC H AR S I s doet reizen, namelijk in de 10011e Olympiade,
omtrent 390 jaren vóór onze tijdrekening, toen PLATO,
ARISTIPPUS, ANTISTHENES, CHABRIAS, IPHIK RAT E S te Athene, AGE S I L A ii S te Sparta bloeiden, en

Thébe zijn groote tijdperk met E PAM IN ON D A S en P EL ozag aanbreken. De held der Gefchiedenis behoort
echter in geen dier Staten te huis. Hij is een Kretenfer uit
Knosfus, door zijn' vader tot onderwijs en opleiding naar
Sparta, gezonden, van daar naar Thebe en vervolgens naar
Athene geraakt, waar hij de grootíle wisfelingen der fortuin
ondervindt, en van waar hij eindelijk gelukkig naar zijn ei.
land terugkeert. De Schrijver heeft niet nagelaten, de zeden, gewoonten, denkwijze en voornaamfle bijzonderheden
van natuur en kunst der landen, die hij doortrekt, en dus
ook van zijn eigen eiland, met fikfche kleuren te fehilderen;
doch van de boven vermelde beroemde mannen fpeelt in zijn
werk niet flechts niemand eene hoofdrol, maar wordt er,
behalve A RI S TIP P U S , zelfs geen enkele fprekend inge.
P I DA S

voerd. Alle de helden en heldinnen des boeks zijn verdichte
perfonen, zoodat het misfchien nog beter een zedefchilderende dan een historifche Roman zou mogen genoemd worden.
Maar die zedefchildering is dan ook volkomen naar waarheid, en zonder eenige vleijerij der bij den Schrijver over
't geheel zoo geliefkoosde Grieken. Zijne kleuren zijn op
verre na zoo helder noch fchitterend omtrent de Atheners of
Spartanen, als die Van BARTHÉL^MY; VAN LIMBURG
BROUWER maalt Zelfs liever de fchaduwzijde derzelven.
Eerstgemelde herhaalt meerendeels de hooggefpannen loffpraken , door de Ouden aan de Wetgeving van L Y K U R G us en
de zeden der Spartanen toegezwaaid; onze Landgenoot fchijnt
ons meer naar waarheid het onnatuurlijke, onmaatfchappelijke, ja dikwerf ontmenschte dier wetten en zeden te malen, zonder zich door het gezag zelfs van eenen X E N oPHON, PLATO, ARISTOTELES Of PLUTARCHUS tê
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laten wegiepen. Ook omtrent de Atheners ontveinst hij even
min de nadeelen der onbeperkte' Volksregering, met hare redenaars , Sophisten , Sykophanten en onregtvaardige regters ,
en toont aan, dat bij beiden geenszins de ware vrijheid gevonden werd. Over 't algemeen is het eene der hoofdbedoe.
lingen des werks , te doen zien, dat 'onder den naam van
vrijheid dikwerf de groot/Je onderdrukking gepleegd wordt;
iets, hetwelk wij, helaas 1 ook in onzen tijd hebben ondervonden, zoodat wij ons vooral met geene fraaije woorden,
gelijk zoo velen, moeten tevreden Hellen, maar de zaak zelve grondig befchouwen. Deze voorftelling is echter niet (troef
door leerdellingen of bewijzen, maar aangenaam door fprekende voorbeelden, doorgaans op een' losfen, gemeennamen,
vrolijken toon. Wij willen daarvan een paar voorbeelden
bijbrengen (I11e D. bl. 214, 215) : „ Wat heb ik, zeide ik
„ bij mijzelven, van die hooggeroemde Spartaanfche vrijheid
„ nu toch gezien? Men mag er niet eten zoo als men ver
kiest of als men honger heeft, en, of men er lust of geen-„
„ lust in heeft, men moet dagelijks foms van het eene einde
„ der flad naar het andere loopen, om een fober maal en
„ eene affchuwelijke foep te erlangen. Hoe men ook zijne
„ kinderen bemint, als ze onzen buren niet bevallen, worden ze in eene diepe kloof ne@rgefineten, om van honger
„ te vergaan. En verkiest men die, welke men heeft mogen
„ behouden, niet aan de geilrenge tucht en aan de zweep,, Hagen van harde meesters te onderwerpen, dan wordt men
„ uitgeftooten uit het midden zijner medeburgers, en als een
„ verachtelijke tlaaf mishandeld. Die geen zin heeft om te
„ trouwen, dien blijft geene andere keus over, dan naakt
„ over de markt te fpringen en fchimpliedjes op zichzelven
„ te zingen. Heeft men daarentegen zelf eene lieve vrouw,
„ dan wordt men voor een èigenbelangzoekend wezen uitge.
„ kreten, als men die niet aan den eeralen den besten onver„ laat, die in 't hoofd krijgt haar voor zich te begeeren,
prijs geeft.” (BI. 226): „ Ik had kunnen opmerken, hoe
„ getrouw men zich in vele opzigten aan de oude intlellin„ gen hield, met betrekking, bij voorbeeld, van de gemeen
goederen en vooral der vrouwen, namelijk die,-„fchapvn
„ van een' ander' , tot het vervolgen en afrosfen van de out,, aarde bevers (laffe krijgslieden), tot het toezigt over den
„ omgang der jonggetrouwden , en over alles, wat bevorder
lijk kon zijn tot het huifelijk geluk, tot de voor den Staat-£,
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zoo noodzakelijke verpligting tot het aangaan van een hu
welijk, wanneer men eene rijke bruid op het oog had, en-„
„ tot de niet minder noodige tucht over de lage en verach„ Lelijke Heloten (landbouwende (laven). " En eindelijk Ilde
D. bi. 200, 201: „ De ondervinding had mij geleerd, dat
s alle de voordellingen, die ik mij gemaakt had van vrijheid
„ en volksgeluk, ijdele herfenfchimmen waren, daar ik de
„ vrijheid te Sparta gezocht, en niets gevonden had danwet„ ten, die, als men ze ten uitvoer wilde brengen, niets te
„ weeg bragten dan eenen ondragelijken dwang, en die dus
ook door niemand werden nageleefd, ja openlijk befpot.
Te Thebe had ik geleerd, dat de Spartanen, die zoo gezet
waren op hunne eigene vrijheid, zich niet ontzagen , de
„ Cchandelijklle middelen aan te wenden om die van anderen
„ te onderdrukken ; dat de Thebanen zelve , alweder om hun.
ne vrijheid te handhaven, die van een' ander niet ontza„ gen; dat de vrijheidsvrienden, zoodra zij zich van de dwin.
gelandij der Oligarchen bevrijd hadden , daarvan aanfionds
„ gebruik maakten om -derzelver voorbeeld te volgen, door
,, het verdrukken van anderen en het vermoorden van onnoo„ iele vrouwen en kinderen; dat ik eindelijk te4tltene, waar
ik aangekomen was vol geestdrift voor hare inllellingen,
eenen Souverein gezien had, beflaande uit fchoenlappers
en worstftoppers , (*) die zijne Veldhoeren ongehoord ter
„ dood veroordeelt, fchoon zij zijne belangen naar hun beste
„ vermogen waarnamen, en die, regter zoowel als wetge„ ver, zich laat omkoopen door de grootfte fchavuiten, en
„ hun toelaat, een eerlijk man ongestraft van zijn eigendom
te berooven."
Maar deze Roman is ver van louter flaatkundig te zijn.
De fchoone fekfe fpeelt daarin eene hoofdrol , en heeft op
den held des verhaals den onmiddellijkten en belangrijkílen
invloed. Drie vrouwen vooral betooveren hem beurtelings:
eene fiere, deugdzame, moedige, maar wat fterk op onafhankelijkheid geflelde fchoone , die alles (behalve de wreedheid) van de Jagtgodin A RTE MIS of DIANA heeft, en de
eerue geliefde is van D I O P H A NE S, wien zij tweemalen,
in het labyrinth van Kreta en bij eenen afgrond op den berg
Ida, het leven redt ; eene Spartaanfche vrouw, G 0 R G 0,
,

„

(*) Dit is letterlijk waar. Men zie de Ridders van ARISTOPHANES. Rec.
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fchoon en beminnelijk, en die voor een modél van deugd en
kuischheid gehouden wordt, maar in het diepíte geheim zeer
goed weet te — genieten , en — eene Ionifche zangeres, tot
de verleidelijke klasfe der Hetaeren (Courtifanes) behoorende , maar geen tweede NINON DE L'E N C L O S. Hoezeer
onze Schrijver ruimfchoots de verdienden der eerfte van deze trits erkent, fchildert hij nogtans met welgevallen en ongemeene levendigheid de fchoonheid en bevalligheid der der_
de, die echter den armen DI 0 P H A N E s, door hem van eene
noodzakelijke verwijdering van Athene terug te houden, volmaakt ruineert. (Nu , dat is het gewone lot der jonge lieden door zulke fchepfels; zie onder anderen de 5de Ode des
llten boeks van Hort A TI US, om niet eens de Spreuken van
SAL OM 0 aan te halen.) Deze levendige fchildering der weg
LAG I S ZA dient echter blijkbaar Hechts om het-4epnd
contrast te verhoogen bij de edele, voor ware liefde gevoelige CHELIDONIS Of E L P I N I C E. Want de'Schrijver legt
aan de eerfte de zotile redeneringen in den mond, waarover
zelfs eene LA Is zich zou gefchaamd hebben (IIde D. bl.
115) : ,, A SP A SIA was eene Hetaere en S O K R A T E S een
Wijsgeer; _en nu, vergelijk maar eens hunne leerlingen PE„ R I K..L E s en KE ITIA s, en gij zult zelf toeflemmen-, dat
„ her mogelijk is, dat in de fchool der liefde beter onderwijs
„ gegeven wordt , dan in die der wijsbegeerte." Even alsof
P E R I E L E s- inderdaad onderwijs bij ASPA 5 I A had genoten,
en niet veeleer dat van D AM o N en A N A X A G O R A S, en
alsof S 0 K R A TE S geene andere leerlingen gehad had , dan
den onwaardigen K R IT I A S ! Waren er onder de leerlingen
der edelíle menfchen dan nimmer deugnieten ? --- Op 't Iaatst
loopt LAG IS K A van haren minnaar, toen hij in gevaar is
arm te worden, weg, omdat hij haar te veel bemint en hare
kostelijke vrijheid belemmert! E L P IN I C E daarentegen , de
deugdzame en kuifche E L P I IU c E , blijft hem getrouw,
redt hem ten derdenmale van den rand der wanhoop , en doet
hem zijne zielerust, zijne bezittingen , en de door Hetaeren
en Sop/listen bijna verlorene deugd herkrijgen. Door Sophisten, zeg ik; want ook de wijsbegeerte, het zijn, het menfchelijke leven , de regtvaardigheid en onregtvaardigheid en
's menfchen bestemming komen voor in dit boek. Men vreeze echter niet voor fpitsvindige redeneringen , behalve waar
onze Schrijver , met zijne oude veete tegen P LA T 0, eene
plaats. uit den Parmenides kiest , die zeker allerbefpottelijkst
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klinkt, en die men bijkans aan FICHTE Of HEGEL zou toe.
fchrijven , maar die uit haar verband gerukt is, en ook tot
eene der duisterfie zamenfpraken van P L A T o behoort. Waar
niet liever, als proefje van 't geen D 10 P A A N ES in de-om
Akademie komt hooren, eene of andere treffende plaats uit
de Republiek of den Timéus over de wereld fchepping door de
Godheid , of uit de Wetten gekozen ? Doch wij niet
onregtvaardig. Wanneer de fnoode Sophist R A L L I K LES,
met dezelfde bewijzen, die P L A TO ons in zijnen G ORG IA S
mededeelt, niet alleen de Wijsbegeerte als beuzel- en kinderpraat, of op zijn hoogst als jeugdige opgewondenheid, wil
doen voorkomen, maar ook de kracht van den JlerkJlen als
her ware regt, de zwakheid als, onregt wil doen voorkomen,
laat zich onze held daardoor wel in het eerst wegiepen ;
maar wanneer de brave A THE N A G OR A s hein- de weérlegging daarvan door PLATO (in bovengemelde zamenfpraak
S 0 K R A TE S in den mond gelegd) mededeelt, dan komt hij
tot zichzelven ; hij gevoelt nu , dat her toch beter is „ goed
en ongelukkig, dan. boos en gelukkig" te zijn. (Ilde D.
bl. 243.) A THE N A G O RAS roept hem terug tot her denk.e
beeld eener regtvaardige Godheid , en wekt de fluimerende
ftem des gewetens' in hem weder op. Naarmate het beeld van
L A G I Sit A en de indruk der redenen van den Sophist verdwijnen uit het hart van D 10 P H A N E s , komt ook zijne oor-.
fpronkelijke goede gezindheid weder te voorfchijn, en wordt
hij eindelijk- door de hand van ELP INICE beloond. (IIde
D. bi. 255.)
Hier moest de Roman geëindigd zijn. Schooner ontknoo.
ping kon er niet vallen. De zaak van deugd, regt en waarheid had gezegevierd op verleiding van hart en verftand , op
ondeugd en onregt; want zelfs het vermogen, door de fnoode Atheenfche regtspleging en de kuiperijen van Sykopkanten
en bedriegelijke wisfelaars aan D I 0 P H A NE S ontroofd, had
hij door hen toegekomene onomftootelijke bewijzen voor zijne zaak terug erlangd. Maar nu laat de Schrijver nog een
ongelukkig aanhangfel volgen, (bl. 255-268) waarin alles,
deugd, regt, de zegevierende waarde der kuischheid, weder
op losfe fchroeven gefield wordt door A R I ST I P P U S van
Cyrene. Ongelukkig fchijnc VAN LIMBURG BROUWER
het gevoelen van W IR L A N D nopens dezen voorlooper van
E V ix U R U S (die echter het beginfel van wellust veel meer in
praktijk bragt dan deze) te hebben omhelsd. Over 't algemeen
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is echter het getuigenis der Ouden omtrent A R is vi PP U S
minder gunítig, en. zijn flelregel fcheen te zijn: beredeneerd
en met mate te zondigen , om het des te langer te kunnen
doen. — Hij poogt onzen held weder eenigzins niet de Sophisten en hunne grondflellingen en ook met L A G I S K A te
verzoenen; maar tusfchen,de beginfelen van deugd en regtvaardigheid , tusfchen KAL LI K LE S en PLATO, is geen
juste milieu; men moet kiezen. Nog eens: jammer, dat dit
aanhangfel bij het boek is!
Voor 't overige zijn de karakters regt fiksch geteekend.
De vader des helds , de geflreuge Lakonisch-gezinde s T R AT O K L E' S , de vrolijke oude landbewoner ARI S TIO N en zij.
ne kleindochter , de aardige M E L 1 s s A, . de fnoevende en
toch, als de nood aan den man komt, aan alle leden fidderende vrijdenker T H R A S Y K L E S, de Spartaanfche jongelingen in alle hunne woestheid omtrent deHeloten en onderling,
vooral de uitmuntend geteekende H Y A CI N T H U s, het echte
beeld eens Spartaans , de oude E P I T A D E S, ( waarin mees
overgang tusfchen den Spartaan van LYE u R GUS-terlijkd
en den half door Griekenlands buit veranderden, niet getemden, Spartaan van L Y S A ND ER wordt gefchetst) de reeds
gemelde GO R GO, (in welke wij echter gelooven , dat de
Schrijver aan de Lacedemonifche fchoonen onregt doet, die
wet niet zoo fchijnheilig waren) de vrijheidlievedde dweeper
is M EN I AS te Thebe, de beroemde omwenteling, door P EL O P I D A s des nachts bewerkt, komen in het verhaal voor.
Ons dunkt, dat de Schrijver van de hoogst merkwaardige,
fchier romaneske gebeurtenisfen van dien nacht, bij FLUT A R C H US vermeld, meer partij had kunnen trekken. Nu
laat hij n I OP II A NE S, die in Spartaanfche dienst is , Hechts
voor een etmaal in verzekerde bewaring nemen, ten einde de
geheele onderneming geen fchipbreuk Tijde, hetwelk deze, vrij
onverflandig, zeer kwalijk neemt. Te dthene de tolbeambten,
de gemeene en de groote bankier, de Hetaere M Y R R H I N A
(eene bejaarde verliefde zottin) , hare gasten, de maaltijd ten
haren huize (bij nitítek levendig gefchilderd, waarvan de
refultaten onzen Schrijver niet weinig moeite in nafporingen
zullen hebben gekost) , de gierigaard , arm in fchijn , p H IL 0 K LE 0 N, de Sykophant S I M ON (meesterlijk) , de tafel.
fchuimers (de gemeene en meer doorflepene) , de dandy KL IN IA S (naar A L C I BI AD ES, in diens jongelingsjaren , ge.
fchilderd) , de Sophist K A L L I K L E S (deze geheel naar den
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Gorgias van

PL AT

d), de brave, in het ongeluk gelatene
rijke Satraap uit Kappadocié , de
nu goed handelt, maar een deugniet
zou zijn, als hem meer geld was geboden, enz. ziedaar
zoo vele verfchillende karakters, (om nu niet eens van de
drie heldinnen en den ligt verleidbaren held te fpreken) die
zekerlijk in het Griekfche leven van dien tijd hunne originelen
hadden, etr'aan welke het ook in den onzen niet geheel ontbreekt, hoezeer onze zachtere zeden en verhevener Gods.
dienst vele hatelijke trekken, hier voorkomende, uit de hedendaagfche Maatfchappij hebben doen verdwijnen.
Het ontbreekt 'ook niet aan zeer fraaije fchilderingen van
natuurtooneelen- en plaatfen: b. v. de reis van Knosfus naar
Cortyna, bet Labyrinth, de terugreis over den Ida en het
verrukkelijke gezigt op denzelven, Cythera, Sparta en hare
omireken de korte, maar uitmuntende fchildering van Ko.
rinthe, (I(ie D. bi. 231) die van den eerften blik op Bthene,
(IIde D.' bi. 5-8) hare voornaamfie gedenkteekenen, (bi.
27, 28, 95-99) hare volksvergadering, minder aesthetisch
fchoon, maar allernatuurlijkst gefchetst, (bi. 29--40) de
regtspleging aldaar en 'hare gevolgen, (bi. 142-155) het Orakel van A M P H 1 A R A U I met de daarbij gebruikelijke plegtigheden , (bi. 217-221.)
Wij hebben zekerlijk genoeg gezegd, om onzen Lezeren
lust in te toezemen tot de lectuur van dezen Roman, die
voor de kennis der Griekfche zeden zeer belangrijk is, en,
vele vooroordeelen kan doen verdwijnen, waardoor men nog
altijd de Griekfche Republieken als het Ideaal van vrijheid
en volksgeluk aanmerkt. Men zal zien, hoe zelden zulks
het geval was; gelijk trouwens de Gefchiedenis leert, dat
te Ithene. de edeifie mannen, hetzij tot ballingfchap, hetzij
tot den gifbeker, werden veroordeeld, zoo zij die ramp,
gelijk 1PHIKRATES en T1M0TIiEUS, niet door Vrijwillige
verwijdering van -hun Vaderland voorkwamen. Het verwondert ons, dat de Schrijver fechts een enkel woord aan den
edelen E P AM I N O N DA S, een der deugdzaamtle Grieken,
toewijdt; te meer, daar onze held bij het begin van diens
loopbaan juist te Thebe was. Zulk een man weegt tegen
vele Hechte karakters op.
Nog een woord over de Griekfche eigennamen. De Schrijver verkiest (gelijk reeds vroeger) de Griekfche Godennamen,
niet die ons door middel van het Latijn gemeenzaam ge.

A T H E N A G O R A S, de
fchipper LAMP IS, die

-
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worden zijn; b. V. ZEUS, HERE, APHRODITE, ARTE— niet JUPITER, JUNO, VENUS Of DIANA. Wij
laten dit gelden ; maar blijft de geëerde Schrijver zichzelven
dan wel gelijk, wanneer hij de letter c, die de Grieken niet
hebben, en die ons ook alleen dor middel van het Latijn
is toegekomen, b. v. SOCRATES, CONON, POLYCLEo N, L A G I s C A enz. , in plaats der k, die bij de Grieken
zoo wel als bij ons te huis is, gebruikt? Wij zien daarvoor
hoegenaamd geene reden , dan waar zulks bij de gewone uit.
fpraak veranderen zou, b. V. in CI M ON Of A L C I B I A D E S.
De Hoogleeraar, die zich noodeloos in de Voorrede over
de uitgave van dit boek verontfchuldigt, vergaste ons eerlang weder op eene zoo fmakelijke lettervrucht, maar zonder
onnoodig aanhangfel!
MIS,

Schetfen en Phantafsén , bijeenverzameld en opgeteekend door
C. J. VAN ABCOUW.

Dit werkje is aan te merken als eene hulde
aan H. H. Recenfenten, H. H. Dagblad
Boekhandelaars, en H. H.-fchrijves,H.
Auteurs.
(Oude Recente.)
Te 4mJlerdam, b ij Ipenbuur en van Seldam. 1837. In gr.
8vo. 200 Bl. f 2-20.
Wat zouden toch de meeste Schrijvers, die Humoristen willen zijn, wel beginnen, wanneer men hun twee onderwerpen
voor hunne luim ontnam, de Recenfenten en het huwelijksleven P Gij moogt bijna elk luimig boekdeel opflaan, hetwelk
gij wilt, ziedaar fchering en inflag van eene menigte van geestigheden of lafheden! De Heer V A N A B c o u w heeft in het
boek, hetwelk wij thans aankondigen, vrij wat aardigs over
Recenfenten willen zeggen; en, indien het publiek die honderdmalen herhaalde aardigheden , natuurlijk ook hier met andere woorden en kleine wijzigingen weder te berde gebragt,
nog met genoegen leest, Ree. heeft er gaarne vrede meé ,
en zal er het harnas niet voor aantrekken. Maar hij moet
toch zijne fpijt betuigen , dat de Heer VAN AB COU W ZOO
dikwijls in dit boekje zulk een afgefleten onderwerp voor
zijne aardigheden heeft gekozen. Het ontbreekt hem niet aan
luim, en hier en daar maakt hij goede en ware fatyre.
De inhoud van het boekje is een vreemd allerlei. Eerst
vinden wij een verhaal: Mine Voorwereld, of lotgevallen
van een' ongelukkigen, zoo vreemd en akelig, dat des Schrijvers vrienden (zie het boven hetzelve gehelde motto) niet
meer zullen behoeven te klagen , dat zijne verhalen niet ijfelijk genoeg zijn. Maar of de hier geleverde proeve daarom
zal behagen, laat Ree. orbefist. Met veel meer genoegen
BOEKBESCII. 1838. NO. 13.
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las hij het daarop volEende : Fragment ee,ier Verhandeling ,
waarin door voorbeelden een niet ongewoon verfchijnfel bij
den mensch wordt aangewezen, dat dz % namelijk, die bij
kleine onaangenaamheden dikwijls ongeduldig en wrevelig is,
groore rampen niet gelatenheid en moed verdraagt; terwijl
de verfchillende bronren, waaruit zalk een gedrag voortvloeit, nmenschkundig worden aangetoond. Voor meer dergelijke Rukken hadden wij de Phantafie van mijnen Neef den
Recenfent wel wiilen misfen, al is het ook, dat het laatfle
gedeelte daarvan niet onaardig is. In allen gevalie had de
Schrijver in den Egyptifcl.•en Ol^r, e;1 er zich behooren te onthouden van het gebruik des bijbelichen gefchiedverhaais. Ieder ligtzinnig bezigen van den BBijbeI of deszeiís inhoud is
ongepast. Ook dan, wanneer been prol uie bedce!d wordt,
geeft het zoo ligt aanleiding tat fpotterc;ii, en er zijn immers
onderwerpen genoeg, om geestig te zijn, zonder dat men de
H. S. daarin betrei:r. De ve malingen uit BY t; o N wil Ree.
niet geltreng beoordee:en , nadat de Dichter deswege in zijn
nafchrift zich verontfchuldi d heeft: alleen moet hij er bij •
voegen , dat wij van het Lied van den Griekfchen Zanger
reeds lang eerie veel krachtiger vertaling bezitten in Mr. j.
VAN LE N NE P'S Gedichten, I Iet laatíl: fink: Phantafiën
van mijn' toezienden hvogrl, behelst ongetwijfeld aardige dingen, en, is het maniervolging, de manier is dikwijls wél getroffen. Maar, waarom eenti manier gevolgd ? En dan vooral
eene manier, waarvan juist de oorfpronkelijkheid veel va'n
het aardige uitmaakt?
Over het geheel is dit boek dus een zonderling allerlei,
waarin evenwel niet zelden luim en geest wordt gevonden ,
en dat meermalen doet glimlagchen. Als eerie proeve, waarin onze jeugdige Dichters een lesje krijgen, fchrijven wij
eenige regels af uit een gefprek tusfcheu den Schrijver en
zijnen Neef den Recenfent: „ Er zijn twee tooverwoorden:
„ liet is als de leus van twee tegerfiriidige kampioenen in
de middeleeuwen; zij zijn: klasfisch en romantisch; wat
„ verkiest gij ?" — „ Och, waarde neef, wat gij mij aan
raadt ," antwoordde ik. — „ Dáii ," riep hij , terwijl hij-„
„ aan zijne item de hoogstmogelijke volheid bijzettede, „dán
„ fchaart gij u onder cie romaimti 'the vaan. Apropos , hoe
„ oud zijt gij ?" — „ Dertig jaar, neef, zoo ongeveer." —
„ Ba!" riep hij, de lip latende hangen; „ doch zijt gij met
uw lot, met uw aanwezen, met uw beflaan niet ontevre„ den? Voelt gij niet eerie zekere verzadigdheid van het le„ ven ?" --- „Wel neen, neef; ik leef, zoo als gij weet, vrij
„ bedaard voort, heb mijn dagelijksch brood, en weet niet,
waarom ik zoo ontevreden zou zijne' — „ Fij," hervatte
„ mijn neef, „gij mist de twee grootfle aanbevelingen, om bij
,, de romantifche fchool opgang te maken: als jeugdig genie,
„ en die zoo belangwekkende levenszatheid en onvoldaanheid;
„ doch," riep bij met vuur, als op een denkbeeld komende,
-
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wie dwingt u uwe jaren aan de klok te hangen, en waarom
„ zoudt gij die levensverzadigdheid niet in uwe werken kunnen voorwenden? Welaan, rigs uitfluitend uw gelaat naar
de Engelfche letterkunde en hoofdzakelijk op B Y R. ON. B Y.
R o N is eene mijn , waaruit nog verbaasd , veel te graven
valt, en..kunt gij van hem fchoone en nieuwe denkbeelden,
„ eenigzins gewijzigd, overneluen, ga gerust uw' gang. Zijn
„ er enkele wijsneuzen van de tegenpartij , die ti op der vin.
„ gets tikken, ho, dien floppen wij den mond en zeggen
„ hun: het is op de Byronniaan the manier, en let gij zelf
„ veel liever op , hoezeer gij uwe kiasfieken geplunderd hebt.
— Doe vooral in uwe verzen de werk- en zelfJlandige naam
woorden op bijwoorden, tusfchenzetfels, lid- en voegwoor--„
„ den rijmen; dan wordt gij niet zangerig; b. v." vervolgde
„ hij , terwijl hij op een voor hem liggend papier blikte :
.

,, ... 't Vuurtrappende genet, 't ijzren halskarkant , dit,
„ Bij 't leven -maaijend zwaard , maakt ieders borst verhit
„ Naar ftrijd."
En in dien trant gaat het voort met waarheden te zeggen,
die wel verdienen gehoord te worden. — De Drukker heeft
voor eene groote, duidelijke letter gezorgd.
Een Jaar in Koppen/lage. Een Teerhaal naar het Deensch van
J. L. HE I a E R G. Te Groningen, b ij J. H. Bolt. 1837. In
gr. 8vo. 392 Bl. f 3 - :
Hebt gij ooit , op eenen fomberen herfstavond , in een fatig
fparrenbosch gewandeld, Lezer? Zoo ja, herinnert gij u de
weemoedige gewaarwordingen, welke toen uw gemoed ver.
vulden; de fpookachtige gehalten, door het kwijnend maanlicht op uw pad getooverd; de onzekerheid, in welke gij nu
en dan ver <eerdet, weaken weg gij moest infaan, om niet op
het dwaalfpoor te geraken; den frijd, die in uw binnenfle
ontftond, tusfchen de begeerte, om lang te vertoeven, en
die, om weder in de vlakte te zijn ; uwe teleurttelling welligt, toen gij, na het boscel verlaten te hebben, in Rede van
eenen ruimen horizont, bergen of heuvelen voor u zaagt, die
het verfchiet voor u beperkten? De lezing van dit boek zal
dan dien herfstavond voor uwe herinnering terugroepen ; de
lucht van het vaderland der flange fparren waait u daaruit
als te gemoet.
Recenfent betuigt, dat hij, offchoon de gang en afloop der
meeste verdichte verhalen hem tamelijk wel bekend is, het
nu voor hem liggende met heeds klimmende belangfelling
heeft gelezen. De Deen/die Schrijver bezit diepe menfchenkennis , fijnen fmaak , edele gevoelens , een rijk vernuft , en
heeft den echten tact, om treffende lesten, waatfchuwingen
Pp 2
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en vermaningen, in zijne verhalen te vlechten, of ze den
Lezer zelven, door eigene toepasfing van het verhaalde,

daaruit te laten putten. Zijne karakterfchetfen zijn treffend ;
zijne fchilderingen, naar het vereischt wordt, krachtig of
bevallig, zonder langwijlig te zijn. Regt geestige fpelingen
perfen nu en dan een' glimlach af, te midden der doorgaans
niet vrolijke tooneelen; terwijl, wanneer de Lezer foms , uit
belangftelling in de handelende perfonen, door voozonderilel.
de ontdekkingen, als door vreefelijke fpookfels, verfchrikt
wordt, het voortlezen hem weder van den fchrik doet bekomen, zonder dat de leeringen, die de Schrijver hein geven
wil, daardoor iets van hare kracht verliezen.
Heeft Ree. dan geheel geene aanmerkingen op het plan des
werks? Ziedaar eene andere vraag! Ja, hij heeft die; maar,
wilde hij ze hier mededeelen, bij zou eene fchets van het
verhaalde moeten geven, en dit wilde hij liefst vermijden,
om den Lezer niet een groot gedeelte der genoegens te ont.
rooven, die eigene lezing hem geven zal. Alleen dit: hij
had voor den fchrijver der brieven, waaruit ,het boek ten
grootten deelti beslaat, voor den edelen jongeling, die anderer leed in zoo groove mate had helpen dragen , die zelf
daaronder zooveel geleden had, en zoo vele pogingen had
aangewend, om anderer lot, zoo mogelijk, te verbeteren,
wel eene meer bevredigende uitkomst gewenscht.
Verlangt men, bij voorraad, het aspunt te kennen, waarom zich alles hier als beweegt? Het is de waarfchuwende
les aan kinderen, zich door ongehoorzaamheid aan hunne ouders, ook dán wanneer de redenen der handelingen en bevelen van deze hun onverklaarbaar en hard toefchijnen, niet
voor het geheele volgende leven ongelukkig te maken. De
Bijbelplaats, bl. 343 tot dit oogmerk aangevoerd, Raat daar
op hare plaats; anders is de Schrijver, gelijk de Duitfchers
en hunne Noordfche naburen deze gewoonte wel meer hebben, wel eens wat te kwistig met zijne toefpelingen op Bij
uitdrukkingen en perfonen , daar waar zij gevoegelijk-belfch
achterwege hadden kunnen - blijven.
De Nederlandfche Vertaler fchijnt voor zijne taak wél berekend geweest te zijn. Jammer, dat hij eenige ingelopene
Germanismen niet vermeden, of bij de herziening met goed
Nederduitfche woorden verwisfeld heeft. Leider! voor helaas, een vredige avond, de flilte lastte op mij, doorbragt
(voor doorgebragt) houden wij niet voor goed Hollandsch.
Dat toch leder Schrijver of Vertaler wake tegen het langzamerhand in gebruik helpen brengen van zoodanige bastaard.
woorden! Het lezend Publiek loopt daarvan buitendien dagelijks maar al te veel gevaar, al las het ook niet anders dan
zeker, overigens in andere opzigten verdientielijk, Dagblad.
No. X[. Boekbefch. bl. 465. reg. 17, leze men: r o E x E.
—^—•+ .......- bl. 471. reg. an. v. o. is het woord door uitgevallen.

BOEKBESCHOUWING.
Gefchiedenis der zedelijke en godsdienfige Befchaving
van het hedendaagsch Europa. Door w. VAN
HENGEL. Ilde Deel. Te d;n lerdam , bij J. van
der Hey en Zoon. In gr. 8vo. 611 I31.' f 5-20.
.

De Hoogleeraar heeft geenszins het oogmerk , „ eene
„ bloote befchrijving van dc zedelijke en godsdienstige
„ Befchaving te geven , of Hechts een aaneengefchakeld
„ betoog van derzelver gedurigen voortgang." Reeds de
geleverde Inleiding van bijna 400 bladzijden kon van het
tegendeel ten bewijze (trekken. Maar het was zijn doel,
„ in bijzonderheden aan te toonen , op welk eene wijze
„ de daden en lotgevallen der Volken van Europa die
„ uitkomfien, waarover wij ons than3 verheugen, had„ den opgeleverd." Zoo wenschte hij zich „ den weg
„ te banen , om in den zamenloop der gebeurtenis`fen
„ de hand van Gods aanbiddelijke Voorzienigheid te doen
opmerken, opdat dit werk eene fort van gefchied„ kundige Theodicee uitmaakte." (Voorrede, bl. IX.)
Dit dient ter regtvaardiging van de uitvoerigheid der Inleiding, en wijst tevens het oogmerk aan , uit welk ieder bevoegd Regter dit werk heeft te befchouwen. In
hoeverre dit werk zulk eene Theodicee bevatten zal , kaft
nu noch aangewezen noch beoordeeld worden. Doch,
indien het werk dus wordt voortgezet , als het is opgezet, dan houdt Ref. het voor zeker, dat „ bij den
„ Lezer opgewekt of bevestigd zal worden het geloof,
„ dat God het menschdom door de leer van c II R I s„ T u s trapswijze tot zedelijke en godsdienílige Befchaving geleidt." (Voorrede, bl. XVI.)
„ Om de Gefchiedenis der zedelijke en godsdien(lige
Befchaving van het hedendaagfche Europa te befchrij„ ven , moest buiten twijfel van den val des Wester„ fchen Keizerrijks worden begonnen. Deze gebeurtenis
Qq
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„ heeft niet alleen eene fcheiding tusfchen de oude en
„ nieuwe Wereld daargeffeld , maar ook voor de Befchaving zelve den weg gebaand, om zich in dit gedeelte
„ van den aardbodem te vestigen. Ook ífaan latere voor„ vallen met deze gebeurtenis in naauw verband." Ifle
D. bl. 386. Deze (land van zaken vorderde noodwen
dat vooraf befchouwd werd de zedelijke en gods--dig,

dienflige toefland van Europa ten tijde van den val des
IVesterfchen Keizerrijks. Dit vindt men reeds in drie
Hoofdstukken voorgefteld, Iíte D. bl. 388-500. Zonder hierover iets te zeggen , flippen wij dit flechts aan ,
om het verband aan te wijzen, in hetwelk beide de eerfte
Deelen van dit hoogstgewigtig werk tot elkander traan.
De Hoogleeraar, op zijn doel het oog houdende,
meende te regt den twijfelaar de oogen te moeten openen
voor het wijze en weldadige van Gods Voorzienigheid
bij den val des Westerfchen Keizerrijks , als hebbende
„ een' fchat van heil te weeg gebragt , van welken de
„ wereld gewisfelijk verfroken ware gebleven , bijaldien
„ deze gebeurtenis Beene plaats had gegrepen." (IIde D.
bl. 7.) Dit bepaalde dan ook de indeeling van dit IIde
Deel , welke de I-Ioogleeraar dus opgeeft, bl. 3 : „ Het
„ is thans onze taak, de zedelijke en, godsdienftige Be-

fchaving van het hedendaagfche Europa in hare
„ kindschheid voor te flellen. Dit zal gefchieden in drie
„ Hoofditukken. [Vooreerst zullen wij het verband tus-

„

„ fchen den val des Westerfchen Keizerrijks en het ont„ (taan der, zedelijke en godsdientlige Befchaving van het
hedendaagfche Europa aanwijzen. Vervolgens zullen
„ wij op de fchijnbare rampfpoeden letten, welke aan de
„ Befchaving, van dezen val des Keizerrijks af, tot aan
„ het einde der elfde eeuw, en dus bij derzelver eerfie
ontwikkeling, zijn overgekomen. Eindelijk zullen wij
„ letten op de voortgangen , welke er door dezelve te
„ dien tijde gemaakt zijn geworden."
Niet dan eenti fchets kunnen wij geven van dit wél ineeníluitend werk. Doch wij hopen , dat de beperktheid,
aan welke wij in dit Tijdfchrift gebonden zijn, in aan-
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merking zal worden genomen bij het beoordeelen van het
verflag, dat wij hier, zoo beknopt mogelijk, denken te
geven. Hoofdituk I wijst het verband aan tusfchen
den val des Westerfchen Keizerrjks en het ontgaan der
zedeljke en godsdienflige Befchaving van het heden
bl. 4-109. Die val fioopte 1° eenen-dagfcheEurop,
Staat , die voor de zedelijke en godsdienftige Befchaving
van Europa had uitgediend en derhalve deed zij iets,
hetwelk wij een' zegen voor de menschheid noemen moeten, bl. 9-47. Hier wordt voldingend aangewezen uit
de Gefchiedenis , „ dat de val van het Keizerrijk niet
„ flechts nuttig , maar noodzakelijk was , en dat in dezen treurigen loop der dingen zoowel , als in de heu„ gelijkfle gebeurtenisfen , zich vertoont de vinger der
„ Voorzienigheid , welke het menschdom langzamerhand
tot zedelijke en godsdienftige Befchaving geleidt." 2°.
De val van Romes heerfchappij heeft de hinderpalen
weggenomen, die het ontflaan der zedelijke en godsdienflige Befchaving in dit werelddeel belemmerden, bl. 47
—'17. 3°• Door den val van Romes heerfchappij is het
bewind in die handen gegeven , door welke de begin/den
der zedelijke en godsdienftige Befchaving ont/taan zou
Onder die Volken had de I3efcha--den,bl.7109„
„ ving niet te kampen met den valfchen en verderfelijker
„ stelregel eener reeds eeuwen lang gewettigde Staatsin„ rigting. Hier kon zij de gemoederen van den aanvang
af vrij en ongedwongen leiden , zonder dat zij verou„ derde vormen te ontzien had. — Alles zamengeno„ men, zag zij zich onder deze Barbaren een' werkkring
geopend veel ruimer en heilrijker, dan zij die vinden„ kon onder Europa's oude bevolking. De Befchaving
„ zelve moest als een kind te voorfchijn komen en als
een kind met flamelen beginnen, om vervolgens eene
„ verftaanbare taal te (preken en eindelijk woorden van
„ wijsheid te laten hopren. — Zonder dit kon er, ja,
wel eene bedriegelijke optooijing of eene gebrekkige
vernieuwing van het verouderde plaats grijpen, maar
„ was eene herfchepping van de maatfchappij onmogeQq 2
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lijk , en dus de langzame voortgang der menschheid
in volmaking uitgefloten." — Wanneer wij hel karakter nagaan, hetwelk de zedelijke en godsdientlige Befcháving van het hedendaagfche Europa heeft aangenomen, dan vinden wij het „ juist overeenkomflig met de
denkbeelden , welke bij Iet onderzoek naar derzelver
„ vereischten voor onzen geest oprijzen." Werkelijk
worden dezelfde hoofdtrekken-, die der Befchaving moes
eigen zijn , aangetroffen. 1. Oorfpronkelqkheid ,-ten
door hare gelijkmatige werking op al de vermogens van
den menfchelijken ger est, zoo als men dit nergens elders
aantreft, bl. 90. 2°. Ernsthaftigheid, door vereeniging
van het Goddelijke met het menfchelijke , en met zulk
eene vereeniging , dat men aan het hoogere den hoogeren , aan het lagere den lageren rang toekent. — „ Wij
„ moeten Europa met de komst dezer Barbaren en der„ zelver zegepraal over het Westelijk Keizerrijk geluk
„ wenfchen. Zij hebben den toon aangeflagen , die er
„ nodig was , om , met verbanning der ligtzinnigheid
„ van vroegere eeuwen , eene Befchaving in te voeren ,
„ welker ernsthaftigheid aan de behoefte van wezens vol„ doet, die niet flechts eene hoogere roeping hebben ,
dan om burgers eens aardfchen vaderlands te zijn, maar
„ ook met hunne begeerten zich tot het Goddelijke er.
„ onvergankelijke uitflrekken ," bl. 95. 3°. Beflendigheid , dat is : onafhankelijkheid van den loop des tijds,
eene onafgebrokene voortduring tot op de late nakomelingfchap , bl. 99. 40• Algemeenheid. „ De Befchaving
„ van den ouden tijd, in welk eene gedaante zij zich
„ ook voordeed, is nooit verder gegaan, dan tot eenige
„ daartoe welgelegene en als 't ware uitverkorene landen
van Europa: de zedelijke en godsdienftige Befchaving
„ van onze dagen heeft zich , in meerdere of mindere
mate, over bijna geheel dit werelddeel uitgebreid,"
bl. 106.
1-loofdi}uk II voert (bl. 110-233) het betoog, dat

de tegenfpoeden, welke aan Europa's zedeljke en godsdienftige Befchaving, van den val des. Westerfchen Kei-
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zerrj/ks af, tot aan het einde der elfde eeuw, zin
overgekomen, meer fch%jn dan wezenljkheid hebben. 1°.
Sommige landen waren nog lang aan zichzelven overgelaten. Dit bleek naderhand voor die Befchaving meer
voordeel dan nadeel te hebben opgeleverd. „ Doch al
„ ware iemand genegen , om dit te betwijfelen of te ont„ kennen, het zou de kracht van ons betoog op gee„ nerlei wijze verzwakken. De zedelijke en godsdien„ flige Befchaving van Europa is daardoor in haren
„ voortgang niet belemmerd geworden , dat in fommige
afgelegene ftreken van dit werelddeel, diep in het Noor„ den en Noordoosten , en aan de uiterfte zoomen van
„ hetzelve, de kluisters der barbaarschheid nog niet te
„ verbreken waren." Het is hiermede gelegen als met
het menfchelijke ligchaani, welks verfloorde werking niet
plaats heeft bij kwetfing of befchadiging der uiteríle en
van het hart meest verwijderde leden. Omne ftmile claudicat. Anders zoude men den voortgang der Befchaving
kunnen voordellen onder het beeld van eenen ftroom ,
die , aanwasfende , voor een' tijd hier en daar wordt ge.
fluit , en , breeder wordende , heinde en ver alles overItroomt. 2°. Elders is de Befchaving genoodzaakt geweest zich een' geruimen tijd te verbergen of te verwijderen. Ook hier geven wij de fotfom op van het betoog: „ Zoo is de zedelijke en godsdienílige Befcha ving dan daardoor, dat zij uit het eene en andere ge„ west, althans voor een' langeren of korteren tijd, ver„ dreven werd, veel minder achteruitgezet, dan iemand
„ bij den eersten opflag zou vermoeden. Ja, uit de bo„ venflaande redeneringen behooren wij, wanneer wij
„ alles in verband befchouwen, mijns inziens, het be„ fluit op te maken , dat derzelver voortgang door deze
„ hare verwijdering uit fommige , ftreken veel meer be„ vorderd dan tegengewerkt is geworden. En konden
wij ons het verledene zoo levendig voor den geest
brengen , dat wij in flaat waren , om geheel den za„ menhang van oorzaken en gevolgen als met éénen blik
„ te overzien , het zou ons veel duidelijker blijken, dat
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„ God ook hier , naar Zijne aanbiddelijke wijsheid , het
kwade ten goede heeft beiluurd." 3 0 • Het is der Be-

fchaving onmogelijk geweest , de fcheuring tusfchen het
Oosten en het Eresten te verhinderen. Eerst wordt eerie
korte fchets gegeven van de worfleling tusfchen het Oosten en het Westen, bi. 181-192. Hierop laat de Hoogleeraar volgen de gefchiedenis van de fcheuring, welke
met die worfleling in het naauwfte verband heeft geftaan.
De bijzonderheden , welke in aanmerking genomen worden, wijzen van delve aan, dat die fcheuring niet te
keeren was ,• bl. 192.-212. Dit geeft aanleiding, om
den voordeeligen invloed aan te wijzen , dien deze fcheuring gehad heeft op de Befchaving, bl. 213-233.
Hoofdíluk III maakt, bl. 234-511, opmerkzaam op

de voortgangen , welke de zedeljke en godsdieniige Befchaving, van den val des Westerfchen Keizerrjks af,
tot aan het einde der elfde eeuw, in Europa gemaakt
heeft. Vooreerst worden de voortgangen befchouwd.,,
welke de Befchaving voor het uiterlijke gemaakt heeft.
Daartoe wordt de aandacht gevestigd op de uitbreiding
van het Christendom , als waarop de Befchaving gegrond
is. Er wordt gewezen zoowel op die landen, waarin
men aan het Heidendom reeds vrij algemeen had vaarwel
gezegd, als op de zoodanige, welker bevolking, althans
grootendeels, nog daarbij gebleven was, bl. 234-253.

De middelen, door welke de Heidenfche Molken in Europa tot het Christendom gebragt zin geworden , beflonden fomtijds in het plegen van geweld. Doch langs,
den weg van overtuiging kwam men ook niet veel ver,
der. De uitbreiding des Christendoms in Europa werd
ook bevorderd door de veelvermogende kracht van het
eigenbelang. Bij de bekeering der heidenfche Volken
werd niet eens gedacht aan de mededeeling van onder-

vo.

Anders, dan ten tijde der Apostelen, had de uitbreiding des Christendons plaats, onder het wijs befluur
van God. „ Want de groote Opvoeder der menfchen
„ volbragt, naar Zijne aanbiddelijke wijsheid, een boo,, ger plan: Hij leide den grond ter invoering van de
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zedelijke en godsdienflige Befchaving in Europa ,"
bl. 253-277. ,, Intusfchen verheugen wij ons, dat wij
„ Bier niet behoeven flil te flaan, maar door de Ge„ fchiedenis voortgeleid worden , om den Reeds heilzamen invloed op te -merken , welken de bekeeringen der
Heidenen, hoe gebrekkig die ook waren, op henzel„ ven gehad hebben," bl. 277-292. Vóórdat nu, ten
tweede, de innerlijke voortgangen der Befchaving worden nagegaan , doet de Hoogleeraar onpartijdig onderzoek
naar den achteruitgang van de Befchaving in de Middel
welks flotfom is: „ Hoezeer wij de voorge--euwn,
flachten ook beklagen , het is ons genoeg, zoo wij
„ bewezen hebben, dat de eerfle helft der Middeleeuwen
„ dienstbaar is geweest , : om de zedelijke en godsdienflige Befchaving in de beginfelen langzamerhand te be,, vorderen ," bl. 292— 323. „Welaan ! verplaatfen wij
ons in het gemelde tijdvak , en toonen wij , dat de be,, ginfelen der zedel ke cn godsdien/lige Befchaving,
„ die in de maatfchapp jen van vroegere eeuwen te ver
gezocht worden, toen beflonden en toen werk--„Befs
„ ten." De Befchaving vertoonde zich wel in eene min
bekoorlijke gedaante, maar toch is het hoogst aangenaam , haar, in de beginfelen, werkelijk te zien be/laan. Hiertoe vindt men gelegenheid, indien men let
10 op de rigting van den menfchelijken geest, 2° op de
taal van Volk en Geestel kheid , 3° op de maatfchappelijke grondjicllingen , die ons in dit tijdvak voorkomen , bl. 323-398. Uit hetgeen hier is aangevoerd, blijkt
ten volle , „ dat gedurende die reeks van eeuwen , welke
„ met den val des •Westerfchen Keizerrijks aanvangt,
„ en zich tot aan de Kruistogten uitflrekt , de beginfelen der zedelijke en godsdienilige Befchaving, offchoon
zij zich in Bene min bekoorlijke gedaante voordeed ,
wezenlijk in Europa be/laan hebben. Nu moeten wij
nog een' flap verder doen, en die Befchaving , op
„ welke gebrekkige wijze dan ook , zien werken." Daartoe wordt gelet 1° op het kloosterleven. Zonder de tusfchenkomst der kloosterlingen zou die Befchaving, waar-
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over wij ons thans verblijden mogen, in het Westen van

Europa niet zijn doorgedrongen. De kloosterlingen
breidden het Christendom verder uit; tot welk werkdeze lieden bijzondere gefchiktheid hadden. Het bederf van
geloof en zeden , 't welk er van tijd tot tijd onder de
kloosterlingen is doorgebroken, dwingt niet tot terugneming van hetgeen ter eere der kloosterlingen ten opzigte
van Befchaving is aangevoerd, bl. 398-434. 2°. Van
de befchouwing van het kloosterleven wordt overgegaan
tot het huifclijk leven. Hier komen in aanmerking , a.
de behandeling van het vrouwelijk ge/lacht, bl. 435.447; b. de opvoeding der kinderen, bl. 447-456 ; c.
de toe/tand der dienstbare klasfe , bl. 456-469. Eindelijk wordt 3° aangewezen , hoe de beginfelen der zedelijke en godsdien{lige Befchaving, van de !looping des
Westerfclien Keizerrijks tot aan de Kruistogten , op het
inaatfchappel jIe leven in Europa gewerkt hebben. Vier
bijzonderheden komen vooral in aanmerking : a. de ftrijd
tegen de ver/loring van orde en rust , bl. 470-483 ;

b. de bevordering der bijzondere belangen boven de algemeene, bl. 483-490; c. openbare tentoon/preiding
an het geloof aan Bene hoogere raagt , bl. 490 -497 ;
d. beoefening van allerlei Christelijke deugden, bl.
497-511.
Vroeger is niet door Ref., maar door eene andere
hand, aangaande dit uitmuntende werk melding gedaan.
Bij dit beknopt verflag wilde eerstgenoemde zich dan ook
voor het tegenwoordige bepalen , zonder aanmerkingen
in het midden te brengen, welker gewigt misfchien onbeduidend zou blijken te zijn , nadat de Hoogleeraar zij
taak zal volbragt hebben. Wij gelooven, „ dat de-ne
„ zárnenhang der Inleiding met het geheele werk" (elders betwijfeld) „ aan een ieder dadelijk zal in liet oog
vallen, wanneer het werk zal voleindigd zijn." Wij
gelooven tevens , dat dit het geval zal wezen met al de
Deelen van dit werk. Daarom treden wij in het gefchil
hierover niet, maar wachten , tot dat de Schrijver, wien
God daartoe leven en gezondheid verleene , alles even
„
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voortreffelijk zal ten einde gebragt hebben, als het begonnen is. Zoo lang houde hij het ons ten goede, dat
wij ten opzigte van dit waarlijk klasfieke werk Referent,
geen Recenfent zijn.

Het Leven en de Uerrigtingen van ME N NO S I M ON S,
voorafgegaan door eene inleidende Verhandeling over
den Oorfprong en de Opkomst der Doopsgezinden,
voornamelijk in de Nederlanden. Door A. M. C R AM E R , Leeraar bij de Doopsgezinden te Middelburg
en Vlisfingen. Te 4ImJlerdam , b ij J. Muller. 1837.
In gr. 8vo. 206 Bl. f 2- 60.

H et bovenflaande boek is langer door ons onvermeld
gebleven dan het verdiende, en deze late aankondiging
kan bij de genen ligtelijk verwondering wekken, die zeker, dikwijls en op ftelligen toon geuit, vermoeden aan
ons Tijdfchrift voor waar--gandemirbsvan
heid houden. Offchoon het werk nu reeds in veler handen is , zoo willen wij ons toch het genoegen niet ontzeggen, om het verdienfielijke van hetzelve in het licht
te (cellen en alzoo tot de verfpreiding van het fchoone
en goede iets bij te dragen.
Wij noemen dezen arbeid verdienflelijk , en meenen
dit in meer dan één opzigt te mogen doen. Den Heere
CRAMER komt de eer toe van de eerfie te zijn , die
een Leven van ME N N O S I M O N S geleverd heeft, dat
dezen naam in waarheid mag dragen. Alwat tot hiertoe
over dezen eenigen Nederlandfchen Kerkhervormer befond, zelfs de arbeid van s C HIJ N , was zoo onvolledig, gelijk bl. 162 teregt wordt aangemerkt, dat ervoor
eenen bekwamen. Schrijver genoegzame ftof ter bewerking overbleef. De bronnen, waaruit inzonderheid moest
worden geput, zijn de Schriften van M E N NO zelv' en
van eenigen zijner tijdgenooten, met wie hij door veelvuldige betrekkingen verbonden was. De Eerw. C R A.
ii r: R heeft deze bronnen, inzonderheid de eerfile, met.
,
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vlijt en omzigtigheid en tevens oordeelkundig geraadpleegd , en den toegang tot dezelve geopend en gemakkelijk gemaakt. Wie met die bronnen ook maar eenigzins bekend is , zal het veelzins bezwaarlijke en verdien
dezen arbeid weten te waarderen, en zich-ziel3kvan
verheugen, dat hem hier een getrouw beeld van MENNO.
aangeboden wordt, zamengefteld uit de trekken, welke
deze zelf van zijne vorming, zijn karakter, zijne denkwijze en verrigtingen in zijne fchriften heeft nagelaten.
Tot de teekening van dit beeld behooren onderfeheidene
of min bekende, of min toegelichte bijzonderheden,
waaromtrent de gevoelens tot hiertoe de gewenschte vastheid en bepaaldheid misten , zoo als die over de weerloosheid, den ban en de mijding , en andere meer of min
ltenmejkende trekken. Over 't geheel komt het ons voor,
dat men hier alles volledig bijeenverzameld vindt , wat
men uit de overgeblevene of tot dusver bekende bronnen aangaande den perfoon van nr E N N 0 en diens lotgevallen en verrigtingen kan opmaken.
Een tweede kenmerk, waardoor deze arbeid zich gunílig onderfcheidt, is de kalmte en onpartijdigheid, die
daarin doorf{ralen. Geene blinde vooringenomenheid met
den man, dien de Schrijver wil doen kennen, heeft de pen
van dezen beftuurd ; hij erkent even gereedelijk het zwakke
en menfchelijke in hem als hij de voortreffelijke eigenfehappen van hem . weet te waarderen; ja men behoeft geen
partijdige bewonderaar van ME N N 0 te zijn , om te zien,
dat de Eerw. c R A ME R niet fchroomt , de fchaduwzijde
van hem te doen uitkomen , waar zijn inzigt der waar
dit vordert, en dat hij alzoo eene merkwaardige-heid
proeve geeft van kalmte van beoordeeling.
Deze loffelijke eigenfchappen worden verhoogd door
eersen fchrijftrant , die, zonder welfprekend te zijn , nogtans door een' hartelijken en godsdienftigen toon zich
onderfcheidt en inneemt. Men vindt hier niet Hechts een
getrouw en duidelijk verflag wegens de lotgevallen en ver
M E N N 0, maar een menschkundig getee--rigtneva
kend tafereel van alwat daartoe betrekking heeft , en de
;
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fours treffende , foms gemoedelijke aanmerkingen over
's mans verdienflen en zwakheden maken het boek op
vele plaatfen , ja zelfs doorgaans , tot eene niet flechts
leerzame en onderhoudende, maar ítichtelijke lectuur.
Het komt ons intusfchen voor , dat dit op zichzelf
prijfelijk kenmerk de historifche kunst van het tafereel ,
dat hier voor ons opgehangen wordt , wel eenigzins benadeelt. Deze toch zou vereifchen, dat MENNO niet
alleen op zichzelf, maar meer in betrekking tot zijnen
leeftijd , wierd voorgefteld , en dat de invloed , welken
deze op hem en hij wederkeerig op denzelven geoefend
heeft, duidelijk uitkwam, naar de modellen, die fommige
nieuwere Kerkhistoriefchrijvers ,vooral onder de Duitfchers,
in enkele monographieën, geleverd hebben. De Heer
CRAMER heeft dit zelf gevoeld, en hij verdedigt zich
hierover (41. 162 en very.) ; doch terwijl wij gaarne
toellemmen , dat „ de algemeene toeftand er de gefchiedenis der wereld minder de aandacht van M EN N o trok,"
en hij met de belangrijke gebeurtenisfen van die dagen
niet in eene zoo naauwe betrekking frond als de overige
Hervormers, zelfs niet als een F A R E L', B U G E N H A G E N
en A LA s CO , zoo gelooven wij tevens, dat men daarvan meer gebruik zou hebben kunnen maken, om den
man nader te leeren kennen. De fchriften van M E N NO
zelv' , de - brieven van c AL V I N U S , het leven van
A L A S C O (door B E R T R A M) bevatten echter nog al
belangrijke bewijzen van zijne betrekking tot de gewigtige omkeeringen , die er te zijnen tijde op het gebied
der Kerk voorvielen. Zoo zouden wij ook gaarne nog
iets meer hebben vernomen over de gemeenfcliap, waarin
MENNO frond tot fommige partijhoofden van zijnen
leeftijd, tot DAVID JORIS en JAN VAN BATEN•
B VR G , inzonderheid tot den eerílen. Misfchien is dit
echter daaraan, toe te fchrijven, dat de Eerw. C R A ME R
omtrent dezen raadfelachtigen man bij zichzelven nog niet
tot volle klaarheid en vastheid van overtuiging gekomen.
is. Het zou intusfchen, ook na al hetgeen in vroegere
jaren over D A v I D j on. i s gefchreven is, voor de ken-
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nis van den tijd der Hervorming in de Nederlanden in
't algemeen en van de Doopsgezinden in 't bijzonder ,
wel van belang zijn , hem mede uit zijne fchriften te
doen kennen. Wij achten den Heer c R A ME a, naar
hetgeen hij ons reeds geleverd heeft , voor die taak vol
berekend, en durven hem wel aanmoedigen , de-komen'
handen aan het werk te haan, ter aanvulling van deze
gaping in onze kerkhistorifche Letterkunde.
Het boek wordt geopend met eene „ inleidende Ver
opkomst der Doops--handeligovr fpned
gezinden , voornamelijk in de Nederlanden." Ook dit
fluk is met kennis van zaken, met omzigtigheid en bezadigdheid ,gefchreven , en bevat vele wetenswaardige en
minbekende bijzonderheden , uit de fchriften der vroegere
Doopsgezinden bijeenverzameld , gepaard met redeneringen, die, al mogen zij de zaak ook niet voldingen , dezelve echter toelichten en der eindelijke verklaring nader
brengen. -Bij al het verdienflelijke , dat wij aan dit opftel gaarne toekennen, komt het ons echter voor, dat
eene bepaalde houding aan hetzelve ontbreekt , vooral als
Inleiding befchouwd van het Leven van Z E N N o. De
Heer C R A M E R heeft in dat Leven geen eigenlijk wetenfchappelijk en flreng gefchiedkundig werk willen leve,ren , dat voor den geleerden Kerkhistoricus berekend is ,
maar een boek, dat aan zijne „ godsdienftige Landgenooten, inzonderheid aan zijne Doopsgezinde Medebroeders" eene leerzame en llichtelijke lectuur verfchafte. Hij
heeft dit doel over het geheel ook gelukkig bereikt; maar
het fchijnt ons nog al twijfelachtig toe, of dit doel ook
in het oog gehouden kan worden, waar het den oor
opkomst en de vroegere lotgevallen der Doops--fprong,de
gezinden hier te lande geldt. Dit punt is met uitgebreide
en meer geleerde onderzoekingen verbonden, en vordert een
dieper indringen in den gang van de godsdienftige ontwikkeling der volken vóór en ten tijde der Hervorming,
dan men hier ontmoet. Wij twijfelen niet, of de Heer
CRAMER is voor dergelijke onderzoekingen berekend,
en wij hopen, dat hij er zich eens toe zetten zal; maar
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zijne Verhandeling, zoo als zij thans is, geeft voor den
gewonen Lezer te veel en voor den Geleerde te weinig.
En zietdaar ons oordeel over dit boek, waardoor wij
meenen , dat aan ons godsdienftig Publiek , en met name
aan de Doopsgezinde Kerkgemeenfchap , eene wezenlijke
dienst is bewezen. Wij wenfchen hetzelve in veler handen, en vertrouwen , dat de bekwame Schrijver hoe langer hoe meer zal ondervinden , dat hij door dezen arbeid
de kerkelijke belangen zijner geloofsgenooten niet weinig
heeft bevorderd.
Een zeer keurig gegraveerd portret van den vromen
bt E N N 0 verfiert dit fraai uitgevoerd werk ; terwijl vijf
Bijlagen over minbekende bijzonderheden aangaande den
man, diens fchriften, flijl en af beeldfels, hetzelve fluiten.
Leerrede over Luk. XXI.• (lees XIX:) 116b, gehouden
b ij den vernieuwden aanvang der Godsdienstoefeningen , na het herflel der Kerk, den 27 Mei 1838.
Door H. M. C. VAN OOSTERZEE, Predikant te
Elkerzee. Uitgegeven ten voordeele van het Kerke fonds aldaar. Te Zierikzee , bij J. van de Velde
Olivier. 1838. In gr. 8vo. 24 BI. f : - 35.
maanden, begon de Eerw.
N a een' ftilftand vanzijndriepredikwerk
op nieuw in zijne
VAN OOSTERZEE

Gemeente niet deze Leerrede , en gaf haar uit ten voor
dit zou tot aanbeve--delvanhtKrkfos.Red
minder
het
ftuk
zelf
aanbevelenswaardig
ling dienen, indien
ware. Eenvoudig voor eene eenvoudige Landgemeente te
prediken , is veel, en de uitgave van dergelijke hukken
is niet overbodig voor zulken, die niet op het land wonen, en toch misfchien voor liet eenvoudige alleen vatbaarheid bezitten , zonder dit te willen weten.
De tekst : Mijn huis is een huis des gebeds, wordt
dus behandeld , dat dezelve I. beknoptelijk wordt toegelicht , en II. gebruikt wordt ter opwekking van gevoelens en gezindheden , die eiken Christen behooren te be-
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zielen ten aanzien van het huis des Heeren , het huis
des gebeds. Bij het eerfle fluk worden niet vergeten de
gevoelens en gezindheden , welke onzen Zaligmaker bezielden ten aanzien van het huis des Heeren. Ook wordt
geenszins voorbijgezien het groote ' onderfcheid tusfchen
hetgeen de Tempel van Israël was en hetgeen onze hei
voor ons zijn. In het tweede fluk, dat uit-ligdomen
den aard der zaak uitvoeriger moet uitvallen dan het eerf e , komen de volgende onderdeelen voor : 10 ontvouwing van het gezegde: Gods huis is een huis• des gebeds, 2Q aanwijzing van der Christenen verpligting tot
betamende hoogachting voor, en getrouw gebruik van de
Christelijke bedehuizen ; 3° opwekking tot getrouwheid
in dezen , deels uit overtuiging van pligt, deels van wel-

begrepen belang.
De Eerw. VAN 005 T E R ZE E, wien wij een' welverdienden ruimeren werkkring van heeler harte toewen
ga voort altijd en overal , waar de Heer hem-fchen,
ooit plaatfe, zoo te prediken ! De wáarheid is het bekoorlijkst bij eenvoudige.voorflelling., Zij behoeft geene
opfiering, dan bij hen, wier fmaak niet meer zuiver is.
Deze' onze aankondiging diene ter ruime aanbeveling van
deze Leerrede !
,

De wijze, op welke de Bedienaar des Evangeliums (preken moet , zal l2ij wijsheid, onder de volmaakten
(preken ; en wel die wijsheid welke uit God is. Voor
leerrede; door S. H 0 G E R Z E I L-gefldin tr
M z. Welëer Bedienaar des Evangeliums bij de Hervormde Gemeenten, te Augs buur en Kollumerzwaag,
thans te Fijnaart en Heiningen. Leeuwarden , G. H.
Swartte van Loon. 1838. In gr. 8vo. 35 Bl. f : - 30.
alleen
Den bovenílaanden titel fchrijven wij af, niethoofden

woordelijk, maar naar de letter, met deszelfs
kleine letters en leesteekenen. Deze Lëerrede is reeds
de, derde lettervrucht , welke het vruchtbaar en nog veel
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meer belovend brein van den Schrijver , die tijdens het
uitfpreken derzelve op den 5 November des vorigen jaars
nog flechts bijna vier jaren als Kanfelredenaar werkzaam
was , het licht doet zien. Reeds fpoedig na zijne optreding in de Hervormde Kerk maakte Z. Ed. zich bij
het lezend publiek, in zoo ver het kennis nam van zijn
gefchrijf, bekend — anderen zouden zeggen berucht —
door eene Rondborflige verklaring, waarom ik m ij niet
affcheide van de gevestigde Hervormde Kerk. Vraagt
welligt iemand: „ Waartoe dient zulk eene verklaring
van iemand, qui walleum et cune:im abjecit, die vrijwillig eenen anderen levensfland heeft verlaten, om in
de gevestigde Hervormde Kerk als Leeraar aangeíleld te
worden? Waarom tracht hij zich, zoo kort nadat hij
zich even vrijwillig onderworpen heeft aan het befluur
van deze Kerk , te regtvaardigen , dat hij zich van dezelve niet heeft afgefcheiden ? Qui f'excufe f accufe.
Had de man geene behoefte bij zulk eene apologie , dan
begaat hij met zoodanig eene rondborjlige verklaring eene
lompheid; en men kan immers rond zijn, zonder lomp
te wezen. Maar wij verwonderen ons over zulk een
gedrag in het minst niet. H 0 CE R Z E I L is , naar het
ons voorkomt, een ultra, en de ultra's van alle partijen doen altijd hunne beloften flechts met eene refervatio mentalis. Zoo lang dus het Hervormd Kerkbefluur
zachtmoedig genoeg is , om aan den man toe te laten ,
dat hij , als Evangeliedienaar , zone begrippen , en wel
op zijne wijze , verkondigt , zal en behoeft hij zich
niet af te fcheiden. Wat de thans aangekondigde Intregrede betreft , zij beantwoordt aan hetgeen zich , na
het bovenflaande , van den Schrijver laat verwachten. De
bewoordingen van den tekst, 1 Cor. II: 6, 7, 1/olmaakten in tegenoverílelling van Deze wereld, TYerborgenheid , Te voren verordineerd, worden dan ook hier
blijkbaar con amore gebruikt, om in de zoogenaamde
tale Kanaiins tot zijne nieuwe Gemeente te fpreken , en
zichzelf te leuren kennen als een' voorflander van zoogenaamd orthodoxe leerftellingen. Bij de verklaring der
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uitdrukking te voren geordineerd wordt vooral de zoo
geliefkoosde predestinatie op den voorgrond geplaatst;
zelfs is de man hier nog trenger Dordsch, dan de Kántteekenaars der Statenoverzetting des Bijbels.
Na dit alles zullen wij ons maar niet bezig houden
met de beoordeeling van het plan der Leerrede. Wie
toch zal, bij den geest, die in dezelve heerscht, zich
ergeren aan redekunflige gebreken ? Bij het lezen van
dit (luk herinnerden wij ons eene befchrijving der geíleldheid van fommige Hervormde Gemeenten der Provincie, in welke de Schrijver van deze Leerrede werkzaam is , welke vóór dertien jaren gegeven werd in een
niet ongeacht godsdientlig Tijdfchrift, en laten dezelve
hier, om de bijzonderheid, gedeeltelijk volgen:
Daar werden de menfchen als dopden uit de oefeningen gedragen ; zij kregen toevallen als vallende ziekte, of nog erger; zij meenden den Duivel te zien, en
fchreeuwden overluid: „ jezus ! Gij moet mij helpen •"
Men hoorde hun gegil en gefchreeuw huizen ver. Offchoon de meesten van deze beroerden de openbare Godsdienst verzuimden , en allen de oefeningen verre de voorkeur gaven , hielden zich echter fommigen nog aan de
kerk , en daar hoorde men hen dan openlijk uitroepen :
Ja, Domme! dat is op mij toepasfel k;" of: „ Nu
preekt 'gij voor mij." Men moest dienstboden hunne
dienst doen verlaten , omdat zij , als krankzinnigen , onbruikbaar waren tot den arbeid; fommige boeren ver
zaaitijd ; fchippers lieten zich door and-ren-zuimden
vervangen. Nu zaten de vromen, dag en uur, bij zulke ongelukkige menfchen , en fpraken : „ Goed zoo !

hoe benaautivder hoe beter! Het is nog het regte niet;
het moet nog erger komen. Dit zijn nog de regie ba
niet," enz.
-renswë
Is datgeen, wat hetzelfde Tijdfchrift toen reeds, als
door eenen voorzeggenden geest, aankondigde, door het
federt gebeurde bevestigd , „ dat" namelijk „ uit zoo
iets al fpoedig een min of meer bedekt, en eindelijk een
openlijk Separatismus komen moet;" zoo lang er Leera.
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ren gevonden worden, die prediken in den geest van deze

Intreerede , behoeft niemand zich af te fcheiden. Maar
zijn er dus menfchen , die gediend zijn met heroïke middelen , die gaarne hooren prediken, dat er de Duivel van
op zone tanden knarst , die uitdrukkingen goedkeuren
als deze : „ Geliefde Toehoorders ! ik durf u met vr ij•
moedigheid de eeuwige verdoemenis aankondigen," zoo
zal toch de Schrijver dezer Leerrede wél handelen , met
den hamer des woords niet al te ruw te hanteren , en
de zwakke zenuwen te ontzien , wanneer hij zijn voor
volbrengt , om „ zoo wel het donderen der Wet,-nem
als het liefel jk geluid des Evangeliums te doen hooren."

De Redding der Bemanning van het Nederlandfche Brik
Nijverheid, verbrand in de Indifche Zee op-fchip
29 gr. 56 min. Z. Br. en 43 gr. 38 min. Lengte beoosten Greenwich ; benevens de Befchrj ving eener Reize
op de kust en, in de binnenlanden van Oost-Afrika,
met Jlatistieke en mercantiele Berigten , betreffende
dit weinig bekende Gewest. Door c. B R UN,, Adj.
Infpect. bij het Nederl. Oost- Indifche Leger. Te Rotterdam , bij Menfing en van Westreeren. 1838. In
gr. 8vo. XXIII , 389 Bl. f 3 - 90.
,

W

ij ontvangen hier een zeer belangrijk reisverhaal in
een tot nu toe bijna onbekend gewest , de Oostkust van
Afrika. Wel was deze grootendeels het tooneel van het
eerfle heldendicht in. nieuwere talen, de Lufiade van CAii o ë N s ; maar met het verval der Portugefche magt gingen ook hare weleer zoo bloeijende en goudrijke koloniën
op deze kust, waar velen het aloude Ophir zoeken ,
verloren, en de noordelijke vielen in handen dier zelfde
Arabieren of Moorcu , hunne erfvijanden , welke c aM o ë N s valsch , verraderlijk en kwaadaardig noemt.
Sedert dien tijd zijn dezelve door Europa bijkans vergeten geworden. Op de reis naar Indié doet niemand deze
kusten , deze door banken en riffen belemmerde havens
BOFKBESCH. 1838. NO. 14.
Rr
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meer aan , maar kiest den kortften weg ten Oosten van

Madagaskar. Het is dus Gene zeer aangename en wel
verrijking onzer aardrijkskundige wetenfchap , wan--kome
neer wij van eerien Nederlander, als ooggetuige, daarvan berigten erlangen; hoezeer de aanleiding daartoe ,
het verlies van het uit Java terugkeerende fchip Nijver
door brand op zee , en het zwerven der manfchap ,-heid
eerst , in eene ranke boot, negentien dagen lang, een'
af&and van wel 1000 Engelfche mijlen (330 uren) , allertreurigst . was. Maar nadat nu allen behouden aan wal
waren gekomen , hoe fel ook door honger en dorst gekweld , en zij nu, onder de befcherming van een vriendelijk Opperhoofd der Negers, na een' togt van negen
dagen , weder bij befchaafde menfchen , bij Portugezen,
kwamen, was het onthaal zoo hartelijk, zoo ongemeen
menschlievend , dat het ons goed aan 't harte doet , het
esprit de corps der menfchelijkheid (gelijk VAN DER.
P A L M het noemt) zoowel in het brandende Ethiopië ,
als in het befchaafde Europa , te zien heerfchen. Het
geheele boek is vol van bewijzen slier edelaardige denken handelwijze der Portuge/che volkplanters van het afgelegene Inhambanie en Mozambique omtrent de Nederlandfche fchipbreukelingen. Zij genoten een onthaal,
zoo als men het in Europa fchier niet beter had kunnen
wenfchen. Reeds voor Inhambanie kwamen eenige Por
en Franfche Heeren de ongeluk--tugefch,Ialin/
kige Hollanders met kleederen , levensmiddelen , kostba
wijn tot verfterking voor het uitgeputte ligchaam -ren,
brandewijn, muzijk en zelfs boeken te gemoet , en geleidden hen te water naar die gansch niet welvarende
Portugefche kolonie, alwaar zij, 20 man flerk, op draag
uit de boot geligt , naar het Stadhuis gebragt en-íloen
door den Gouverneur allerminzaamst ontvangen werden ,
die Reeds de bekrompenheid zijner middelen beklaagde,
den Kapitéin zelf in. huis nam, en de overige pasfagiers
bij de Notabelen der flad , die zich daarvan een feest
maakten , inkwartierde. Vooral werd een meisje, de
dochter van eenen Serjant-Majoor,, het eenige vrouwe-
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lijke wezen onder de fchepelingen, en dat men voor eene
Dame van rang hield, met de uiterfle kieschheid behandeld en met beleefdheden overladen. Sommige ingezetenen deden zelfs boven hun vermogen, en zullen daarvoor maanden lang zich hebben moeten bekrimpen. Na
een verblijf - van tien dagen vrij wat verfrischt en ver
ging de manfchap , met eene Portugefche boot,-fierkt,
doch toebehoorende aan eenen Hindou , naar het meer
noordelijke , meer aanzienlijke Mozambique fcheep. Men
gaf hun meer dan 200 fluks gevogelte , eene menigte
oranjetippels , kokosnoten , versch brood , potten befchuit , confituren , gebraden en gekookt vleesch, kistjes
wijn en brandewijn voor de kajuitstafel mede aan boord,
zonder daarvoor, vermits er geene gemeenfchap tusfchen
Nederland en /Ifrika's Oostkust beflaat , eenige vergoeding te vragen of te verwachten. Reeds aan boord begonnen er ziekten onder de manfchap uit te breken. De
doorvaart uit de baai tusfchen de klippen was bijkans
een wonder. Maar te Mozambique was het onthaal weder even als te Inhambanië. De Gouverneur zond hun
zijne gondel met een' Adjudant en 16 roeijers te gemoet;
op de kaai werden zij door een lid der Regeringsjunta ,
een van den Koophandel , en den plaatfelijken Koormandant ingehaald; de Gouverneur ontving hen aan zijn paleis, en geleidde de fatfoenlijken van het gezelfchap naar
binnen bij zijne vrouw, waar de overige leden der Regering, met verfcheidene Dames , zich bevonden. Doch
de Schrijver verdient hier zelf te worden gehoord (bi.
143) : „ Voor de teedere en hartelijke verwelkoming ,
„ die ons te beurt viel , leg ik mijne pen neder: de her„ innering daaraan (daarvan) treft nog lieden mijn hart
,,„ met eene aandoening die mij weldoet, maar door voorden niet is uit te drukken. En offchoon ik mij op
het geluk mag beroemen , onder alle volken , en voor
namelijk bij mijne terugkomst in Nederland, echte en-„
„ edele vrienden ontmoet en gevonden te hebben, liet„ geen met regt als het hoogfle geluk op aarde te be„ fchouwen is , was nogtans het onthaal , dat wij hier
Rr2
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ontvingen van een vreemd volk, van ons in grondïlel„ lingen , zeden, karakter, flaatkundige en godsdienflige
gevoelens zoo zeer verfchillende , bovenmate verrasfend
„ en indrukwekkend." Vooral weidt de dankbare Krijgsman uit over de verdienflen van den Zwitferfchen Ge neesheer DE S A L 1 S, misfchien wel uit die aanzienlijke
Graauwbunderfche familie , welke ook bij ons door Benen
Dichter en door den Schrijver van de Galerij der Ileimtiveekranken bekend is. ,,Hij heeft mij," zegt de Schrijver, bl. l45, „ met eene broederlijke vriendfchap en
teederheid behandeld, en aan zijne menschlievende én
rustelooze pogingen be ik , en zijn wij allen niet al„ leen verfchuldigd, dat wij den tijd van ons verblijf te
Mozambique 'doorgebragt hebben , als waren wij te
„ midden onzer lieffte betrekkingen geweest , maar ook
„ de meesten het leven." De befchrijving der Portzigefche koloniën aan de Lagoa -baai, Sofala, Quill/mane
of Rios da Senna , (deze , die de Schrijver zelf niet gezien heeft , flechts kort) Inhambanië en Mozambique,
is zeer belangrijk , te meer , vermits daarbij niet alleen
die kustplaatfen , maar ook het meer of min daarvan af
vaste land in aanmerking wordt genomen. Het-hankelij
gezegde der Inleiding (bl. XIV) : „ het verfchil tusfchen
„ de Negers of Kafers en de bewoners van Nieuiv-Ilol„ land is niet groot," wordt niet alleen weêrfproken door
het onmiddellijk voorgaande , dat zij menfchelijke gevoelens ten aanzien der fchipbreukelingen aan den dag gelegd hebben , maar ook door den geheelen inhoud des
werks , waarin de Negers wel als zeer gretig op ijzer en
oude Europifche kleedingsitukken gefield, maar toch als
meestal het regt van 'eigendom eerbiedigende, landbouw
en veeteelt en eenigen handel kennende , eenigermate de
'toonkunst met fpel en zang beoefenende, waarbij de meisjes liederen improviferen , worden gefchetst, hetwelk bij
de diepgezonkene Nieuw- Hollanders geenszins het geval
is. Daarenboven is het land doorgaans uitermate vruchtbaar. Duinen (alleen aan de kust) worden binnenslands vervangen door bosfchen , bebouwde velden , on-
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overzienbare graslanden, gefchikt voor duizende runderkudden , meiren, groene heuvels , op welke men hooge en zware
boomen vindt van deels in Europa nog onbekende houtfoor ten , zeer gefchikt voor fchïp- en huisbouw en meubelen ;
ook het fchoonfte ebbenhout in overvloed. Een Heer, bij
wien onze Schrijver te lllozarnbique een' tijdlang gehuisvest
was, had eene reis langs het meir Maravi of Marasvi , het
aanzienlijkfle bekende onder de talrijke binnenwateren, naar
den oorfp ong der Rios da Senna gedaan, en wist daarvan
vele bijzonlerheden te verhalen. Eenige honderde (laven en
geheele volkshammen maakten het gevolg "uit, en de togt
duurde twee maanden (bl. 191.) Jammer, dat onze Schrijver
door overdrevene kieschheid teruggehouden werd, de aan.
teekeningen zijns vriendelijken huisheers te vragen, „ om
„ geen vermoeden op te wekken." Immers die landen zijn
nog geheel onbekend aan Europa, (de fabelachtige verhalen
der zestiende Eeuw uitgezonderd) en de Reis van den Fransch.
man D 0 U VI L L E, die beweert, Binnen - Afrika naar dien
kant, flechts eenigzins noordelijker, te hebben bezocht,
wordt bij de Engeófchen voor geheel verdicht gehouden. Het
is echter waar, dat „ bij die veldontdekking der Portugezen
„ zich niemand bevond, die natuur- en aardrijkskundige waar,, nemingen had kunnen doen ," hetwelk de waarde moest ver
doch niet kon wegnemen.
-minder,
Onder de bewijzen eener vaderlijke Voorzienigheid behoort
een merkwaardige dauw in den langen tijd , waarin het niet
regent. „ Dezelve is (bl. 192) niet flechts aan de kusten,
maar ook in de hooge gebergten even overvloedig. Hij
„ dringt tot diep in den grond , en des morgens ten elf ure ,
„ wanneer de hitte der zon hare grootite kracht heeft be„ reikt, zijn de plantgewasfen nog niet droog. Zonder de„ zen zou de geheele kust, even als die van Zahara,
eene woestijn zij." Voor de Europeërs is echter deze
dauw ongezond, maar niet in het minst voor de inboorlingen,
die daarin flapen, leven en werken. Het doken van vuur in
den vroegen morgenílond zou, volgens den Schrijver, zeer
heilzaam zijn. Nog wordt aan deze kust de eerlooze Haven handel gedreven, hoewel de flavenhalers, wetende dat zij bij
de Engelfchen als zeeroovers befchouwd worden, zulks dikwerf inderdaad zijn. Te Lagoa had zulk een eerlooze fchipper een aantal Kapernegers door brandewijn , dien hij •om niet
fchonk, aan boord van zijn fchip gelokt, en toen fchande-
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lijk, terwijl zij befchonken terneérlagen, met alle die onge.
lukkigen als (laven het anker geligt. Het blijkt echter niet,
dat de Negers zelve zoo zeer tegen dien handel zijn : de flavernij beftaat toch onder her; en zij begrijpen zelfs, dat de
vrouwen, die als overfpeelílers verkocht worden, het bij de
Europeanen niet kwaad hebben (bl. 197). , De Negers zijn
is vijanden geducht. Zij hebben eens, met 20,000 man,
2000 Europeanen vermoord, behalve éénen Europeaan, die
den íirijd ontfnapte, en er de tijding van overbragt (bi. 69).
Ook zijn zij, als zoodanig, onverzoenlijk, wanneer men hen
tergt, maar getrouwe, onbaatzuchtige vrienden, zoo in den
vrijen als lijfeigenen toeftand , en zeer gehecht aan hem ,
voor wien zij achting en genegenheid hebben opgevat, on.
verfchillig van welk volk of welke kleur. De flaaf waagt
het leven voor zijnen meester, als hij hem lief gekregen
heeft (bl. 200). De overgang van den Kaffer- tot den Neger-flam fchijnt zeer onmerkbaar te zijn; althans onzeSchrijver kent geen ander onderfcheid daarin, dan de lichtere kleur
der zuidelijke Rammen ; ook fpreekt hij dikwerf van Kaffernegers.
Er bevinden zich onder de Portugezen, zelfs van de bui
zeer welgeflelde perfonen. Zoo had Don-tenkolié,g
A N D R L L O P E Z, uit Mozambique raar Inhambanië gebannen, aldaar in korten tijd een fleenen huis gebouwd, en bezat reeds weder Bene runderkudde van 300 fluks , honderd
(laven, eene ijzerfabrijk (met handenarbeid), vele ijzer- en
koperwaren , en dreef handel in allerlei Europifche en inlandfche voortbrengfels. Daarbij voegde hij de onbepaaldtle gastvrijheid jegens alle Blanken: kleedingsfiukken en fchoeifel gaf
hij aan onze landgenooten om niet.
Uit al het medegedeelde, waarbij wij nog zeer vele bij
zouden kunnen voegen, blijkt het belangrijke-zonderh
van het eerfte gedeelte dezes werks, waarin de Schrijver,
doorgaans met krachtige, hoewel eenvoudige trekken, het
ongeluk fchildert van den fcheepsbrand door een onweder;
de fchier voorbeeldelooze ellende in de open boot, waarin nog al de manfchap uit de floep moest worden overgenomen, bij holle zee, koude nachten, regen, onweder, honger, en vooral nijpenden dorst; de fchier levenlooze aan
aan flrand; den omgang met de Negers , en de wel--komst
willendheid vooral van eenen Negerkoning, die hen naar Inhambanié bragt, waarvoor zij echter ook al het ijzerwerk ,
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dat zij geborgen hadden, en zelfs hunne kleederen, moesten
prijs geven. Ook de befchrijving der landstreken zelve, door
hem bezocht, en der binnenlanden , is zeer onderhoudend. —
Thans echter komt er (na bl. 217, en dus ruim op de helft)
eene gaping in het verhaal. Wij vinden de befchrijving van
landflreken , van welke wij niet weten , of de Schrijver die
al of niet heeft gezien; namelijk van het Noordergedeelte der
Oostkust van`Afrika, die niet meer aan Portugal, maar aan
den Imam (of Opperpriester) van Mascate behoort. (Men
weet, dat bij de Arabieren kerkelijke en wereldlijke Magt
dikwerf gepaard gaan.) De Schrijver onderfielt te veel in alle
zijne lezers, wanneer hij onvermeld laat, dat Mascate niet
op de kust van Afrika, (gelijk men volgens bi. 218 zou denken) maar op die van Arabië, en wel op deszelfs naar de
Perzifche Zee uitzienden Zuidoosthoek, ligt. De Staten van
den Imam Vrekken zich dus niet enkel tot Kaap Guardafui,
maar ook verder in Azië uit. Hoezeer nu achtervolgens Mascate (met de Arabieren), de eilanden Pemba en Zanzibar,
die tot de vruchtbaarfle en fchoonfle van den Aardbol behooren, en zeer gefchikt zijn voor eene kolonie, en Quiloa
befchreven worden, zou wordt toch nergens in het geheele
boek de reis van den Schrijver derwaarts vermeld; maar op
bi. 234 zegt hij, dat de bette te Zanzibar dragelijk is , hoezeer de Zon hare firalen op ONZE hoofden fchoot. Wij kunnen
toch niet denken, dat hij gedurende zijn vroeger vijftienjarig
verblijf in Indië, of den korten tijd, dien hij te Mozambique
doorbragt, dit nog al lange toertje gedaan heeft, en moeten
dus ons oordeel opfchorten. Voorts is de befchrijving van
dit nieuwe Rijk des Brabifchen Imams in Afrika, hetwelk
met 's mans oude bezittingen reeds eene bevolking als NoordNederland heeft, ook voor de Volkenkunde, Gefchiedenis en
Staatkunde van belang. Dit Rijk is het gevolg van des
Imams, in de oorlogen met de dweepzieke Wahabis ontwikkelde, zeemagt. Vervolgens wordt ook eene befchrijving van
Madagaskar gegeven, welks inwoners hoogen lof wegens
gastvrijheid ontvangen, en zelfs daarover, dat zij niet ja
zijn, maar, gelijk uit den zamenhang duidelijk blijkt,-loersch
hunne vrouwen en meisjes aan vreemden prijs geven. De
Schrijver is onuitputtelijk in den lof dezer laatoen (bl. 280,
281.) Vreemd is het, hier, zoo verre van Griekenland, de
Griekfche zeden uit den Trojaanfchen tijd weder te vinden;
het Homerilch onderzoek naar den vreemdeling en zijne be-

592

C. BItUr

trekkingen, nadat bij uitgerust, gevoed en gelaafd is. Omtrent fchipbreukelingen vernieuwt zich menigmaal het tooneel
van uLYssEs en NAUSIKAa (bl. 275); of zoo onfchul.
dig? zullen wij daarlaten. Dat de Schrijver op Madagaskar
geweest is , wordt zoo duidelijk en herhaald gemeld , dat
daaraan niet te twijfelen valt; doch ook daarvan gefchiedt
op de thuisreis (de éénige, waarop hij voegzaam Madagas
had kunnen aandoen) geene vermelding, behalve mis -kar
voorbijgaan op bi. 344. Waarom dit niet gere--fchien't
geld in het verhaal der Reis ingevlochten? Maar over 't algemeen heeft dit tweede, kleinere deel der reis ons minder
behaagd dan het vorige. Het is waar, reeds, in dat eerfte
komen bier en daar trekken van gemaakten , al te hoogdravenden en opgefmukten ftijl voor, min gepast in een reisverhaal, (zie bi. XVIII , doch vooral XXI en XXII der Inleiding.) Zoodra de gevaren van hem en zijre reisgenooten beginnen, wordt de fiijl dadelijk natuurlijk en eenvoudig, en
hij blijft dit langen tijd; wel komt er van tijd tot tijd eene
aanmerking, maar deze is doorgaans gepast, b. v. op bl. 94,
waar. van de niet onbevallige, welgemanierde en werkzame
Negervrouwen gefproken en gezegd wordt, „dat bij alle vol
vrouwelijk geflacht het eerst den weg baant voor-„kenht
„ den overgang van woestheid cot befchaafdheid ;" op bl. 96,
waar het heilzame wordt aangetoond , dat Officieren , gelijk
in Portugeesch Afrika, zonder verlof te vragen, mogen trouwen; op bl. 113, waar een zetje op de Homoeopathen, die
de ziekte door de oorzaak wegnemen, 'voorkomt; of eindelijk
op bi. 150, waar titze Schrijver, even als te Mozambique,
bet langdradige, vervelende, oneindige en vaak nuttelooze
werk der bureaux door muzijk wil verlevendigd hebben. Nog
veel belangrijker is het, dat ons landbouwend ftelfel op Java, waarvan de Portugezen eerst door den Heer n R u N kennis bekwamen, dadelijk bewondering en navolging vond,
door aanmoediging der binnenlandfche plantaadjen , ten welken einde de Gouverneur- Generaal zelf zich naar het vaste
land begaf. Te regt wordt op bl. 158 het.kaartfpel „ de be,, derver des tijds en der zeden" genoemd. Men bood den
Nederlandfchen Officieren geld aan , om mede te fpelen ; het
werd geweigerd. Doch na bl. 200 vermenigvuldigt zich het
getal der piaatfen, waaromtrent wij gaarne opheldering zou
verlangen. Er wordt van een' koninklijken tijger in Afri--den
ka gefproken. Wij meenden, dat n u F F o N bewezen had,
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dat de tijger zich uitfluitend tot Azië bepaalt; terwijl Afrika
den panther en luipaard voedt. Op bi. 214 is eene duisterheid. Zekere Tenente (Luitenant) wordt door den Gouverneur, als oudtlen in rang, tot bevelhebber ad interim op
zekeren togt aangefteld, en vermoordt den bevelhebber. Wien ?
De Gouverneur was er immers niet bij ; anders had hij geen'
ander' tot bevelhebber aangefleld. Op bi. 215 (laat, dat het
dekjet van boeken in Brazilië, door de aldaar toenemende
letterkunde en befchaving, gering is. Dit zal toch wel niet
gering moeten wezen, of de tusfchenzin deugt niet. Op bi.
225 komen uitdrukkingen vol geestdrift voor omtrent de Arabi/the vrouwen , die het ideale en naïve vereenigen. „ De
„ donkerkleurige tint belet geenszins de transparentie der
„ wangen, waarop men de gewaarwordingen en uitdrukkin„ gen der ziel leest met dezelfde duidelijkheid als in de fcha„ duw der leliën en rozen van een Zweedsch of Circasfisch
meisje." Doch op bl. 230 ,,.behoort de zoo geprezen antithe vorm niet zelden toe aan eene oude heks met ingeval
druipende oogen , en de rijzige geflalte aan een-„len.rod,
„ met vodden behangen fchepfel, in flaat, om ons den naam
„ van vrouw gehaat te maken." De Opium, zegt de Schrijver op bl. 228, is in het warme klimaat niet gevaarlijk.
(Op bi. 227 (laat, dat de Arabieren een' hoogen ouderdom
bereiken, als zij maar geen Opium gebruiken.) Wat beteekent dat ' gezegde op bl. 231: In Europa bereikt eene Dame
nooit meer dan haar vijfde lustre? Is dat eene aardigheid,
om te kennen te geven, dat eene vrouw nooit ouder wil zijn
dan 25 jaren? Dit is dan toch wat te algemeen gefproken.
Maar over 't geheel neemt de lliji in het laatfie gedeelte
zekere meerdere flroefheid en weidfchen opfchik aan ; de taal
wordt minder zuiver, en hier en daar ontbreekt zelfs het floc
van den zin. Het zou vervelend zijn, dit alles uitvoerig aan
te toonen, en wij zouden onzen Lezeren daarmede eene Hech
het zij dus genoeg, hier flechts eenige-tedinsbwjz:
weinige plaatfen aan te flippen. BI. 226. Eene lange fneeuwwitte tunica, enz. Hier ontbreekt het werkwoord, om den
zin te doen fluiten. De aanmerking op bl. 277, dat de reiziger zoowel het karakter der vrouwen als dat der mannen
moet beftuderen, zal wel overtollig mogen genoemd worden.
Veel te gezwollen is de befchrijving der hette, (op bl. 279)
en de uitdrukking: door den Thyrfus aangeraakt, voor be1e/lonken, i§ niet algemeen verfiaanbaar, en zou op zijn hoogst
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in poézij te verfchoonen zijn. In eenen weidfchen en zeker
overdreven' lof der Dames van Madagaskar komt voor: het
vernuft met zijne wonderfpreukige befpiegelingen; volgens den
zamenhang moet dit de rede zijn. Bevriest hier, in Holland,
Pet gevoel, zoo als onze warme Schrijver zegt ? Beantwoordt dit, Landgenooten !
Vooral in het laatile Hoofdtuk, de terugreis van Engeland
naar Nederland, klimt de langwijligheid, met de nuttelooze
befpiegelingen en aanmerkingen, ten top, h. v. op bi. 328,
waar eene bladzijde belleed wordt, om in hoogdravende uit.
drukkingen niets meer te zeggen, dan: w ij zagen dikwerf op
den barometer. Op bl. 329-331 bereiken deze onophoudelijke uitweidingen zulk eene hoogte, dat de Schrijver, die
dit laatfte gedeelte in den vorm eens briefs aan zijne zuster
mededeelt, deze fprekend invoert, als hem in de rede vallende en over zijne noodelooze uitvoerigheid berispende. Hij
antwoordt daarop zeer naïf: dat het getal vellen druks van
zijn werk vooraf met den drukker bepaald was, en dus nu
vol moest komen: hij mogt dan liever (dit erkent hij) te voren wat breeder geweest zijn. De Schrijver zal dit alles voor
fcherts willen doen doorgaan; maar ondertusfchen is het waar,
wat zijne zuster zegt, en wij hebben werk gehad, om de
doorgaans onbeduidende redeneringen,. waarmede hij, bij gebrek aan wezenlijke flof, het flot van dit werk vult, door
te worllelen. En dus nu niets meer over het gezegde , dat
er geene middelklasfe in Engeland bejlaat , over Londens 2000
jarig beflaan, daar wij niet dan federt bijna 1800 jaren iets
van Londen weten, over haren gelukkigen brand In 1666, over
het gezegde , dat Londen niets heeft aan te wijzen zoo indrukwekkend en aanlokkend, als de Heeren-, Keizers- en
Prinfengrachten 'te AmJlerdam, (dus ook niet Regentflreet en
alwat daartoe behoort ?) over zes Engelfche mijlen, die aan
drie uren gaans zouden beantwoorden, terwijl intusfehen eene
Engelfche mijl flechts een derde uur bedraagt, over paarden
als olifanten, (alles van bl. 367 tot 373) over het langdradige bezoek van het alehoufe, (bl. 375, 376) over het gezegde, dat men in geene hoofdJfad der wereld zoo goedkoop
als in Londen kan leven, enz. enz. De Schrijver, lang in
Indié gewoond hebbende, denkt en fchrijfc Oostersch. Hij
heeft wel iets van H A n a rt E R , doch bij minder verbeelding,
kracht en fmaak , en minder gebied over de taal. Nogtans
is er zoo veel goeds in dit boek, dat het, ook buiten het in
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de Inleiding vermelde weldadige doel der uitgave, verdient
(aanmerkelijk verkort evenwel) eenen tweeden druk te beleven, en dan zelfs in andere talen te worden overgebragt.

Esfai fur la Phyfionomie des Serpens, par H. S C Ii L EG EL,
Docteur en Philofophie , Confervateur du Mufée -des Paysbas, Membre de plufleurs Sociétés favantes. II Vol. La
Haye, .1. Kips, J. Hz. et W. P. van Stockum. 1837. 8vo.
XXVIII, 251 et 606 pag. et Atlas contenant des Planches
(21), Cartes et Tableaux. Prix de foufcription 20 florins.
Hoezeer dit werk reeds in het vorige jaar het licht zag en,
langen tijd te voren aangekondigd, met verlangen was te gemoet gezien, is ons echter van hetzelve nog geene beoordeeling in eenig vaderlandsch Tijdfchrift onder de oogen gekomen. Ook Is er eenige moeijelijkheid in het beoordeelen
van een werk gelegen, hetwelk jaren oefening en voorbereiding heeft gekost, en het is althans eene aanmatiging, zulk
een' arbeid in niet veel meer dagen te doorloopen, dan er de
Schrijver zelf deelligt maanden of jaren aan befteed heeft. Thans
echter, daar Ree. door eigen gebruik nader met dezen arbeid
bekend werd, wil hij er een beredeneerd maar kort verflag
van geven, enkele aanmerkingen aan het oordeel des bekwamen Schrijvers onderwerpende.
In eene breedvoerige Voorrede, onder den vorm van een'
Brief aan den Directeur des Mufeums , den Heer c. J. T EMMINCE, geeft ons de Schrijver verflag van den aard zijns
werks en van de veelvuldige hulpmiddelen, die hem bij het
opfielien van hetzelve ten dienfle honden. Hij verklaart zich
hier ook nader over den titel van het werk, die fommigen
vreemd zal zijn voorgekomen. Door phyfionomie verftaat hij
niet alleen de kennis van hetgeen men eigenlijk gelaatstrekken zou kunnen heeten, maar die van den geheelen uitwen
vorm, den habitus , zoo als Iaen het noemt, den in--digen
druk, dien een voorwerp op ons maakt, en die een gevolg
is van de 'vereenigde zamenwerking der eigenaardige trekken
van de bijzondere deelen. In dien zin had ook reeds Hu MB o L D T over de pbyfionomie der planten gefprokgn.
Het werk van den Heer s c H LE GE L bevat echter meer,
dan men uit dezen titel zou opmaken. Hetzelve is eigenlijk
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eene natuurlijke gefehiedenis der gangen , maar bij wier rang_
fchikking de Schrijver zich hoofdzakelijk door den habitus,
of door hetgeen hij phyfiononsie noemt, heeft laten geleiden.
Door !langen verflaat de Schrijver hier alleen die befchubde
reptilia, wélke, bij het gemis van Iedematen, beweegbare
osfa quadrata en eene in twee zijdelingfche Hukken, welke
Hechts door banden zamenhangen, verdeelde onderkaak bezitten. Hij fluit dus niet flechts de Caecilia, die latere onderzoekingen tot de Batrachii hebben doen brengen, en de
geflachten Inguis , Ophifaurus , Pfeudopus en 4coniias , die
CU VIE R tot de Ophidii bragt , maar die niet meer regt tot
de Saurii behooren , maar ook ,9rn4ihisbaena en Typhlops van
zijne behandeling uit. Zijne hangen zijn derhalve die ge.
(lachten , welke C U vis R feipents propres noemt , van welke
hij evenwel nog Uropeltis affcheidt en bij Typhlops brengt.
Van deze eigenlijke (langen handelende,' fpreekt hij eerst over
derzelver inwendig maakfel , en behandelt achtereenvolgens
de osteologie, myologie, de fporen van achterlie ledematen,
de beweging, de tanden, de klieren, vooral de fpeekfel- en
giftklieren, de tong, de darmbuis, de alvleeschklier, de milt,
de lever, de nieren, de voorttelingswerkcuigen, de doorzwelging, de fpijsvertering, dé deelen voor den bloedsomloop, de ademhaling, de herfenen en zenuwen, het reukör
het oog en het gehoorwerktuig. (Op deze volgorde-gan,
der befchrijving zoude men benige niet ongegronde aanmerkingen kunnen maken , daar dezelve noch phyliologisch noch
ontleedkundig is.) Overigens vindt men hier een beknopt en
vrij volledig verflag van hetgeen in verfchillende werken ver
voorkomt , hier en daar niet belangrijke bijvoegfels ,-fpreid
die de vruchten van des Schrijvers eigen onderzoek zijn.
Uitvoerig is vooral de befchrijving der tanden en fpeekfelm
klieren; maar andere Hoofdflukken zijn al te kort en opper
behandeld, zoo als b. v. dat. over de herfenen en-vlakig
zenuwen, dat naauwelijks ééne bladzijde beflaat, en waarin
nog daarenboven over de herflellingskracht bij de slangen ge.
fproken wordt, hetgeen men daar ter plaatfe niet verwachten
zou. Hierop volgt eene befchrijving der bekleedfels, waarbij tevens de noodige wetenfchappelijke termen der kopfchilden verklaard worden. Daarna befchrijfc ons de Auteur het
verfchil der vormen der onderfcheidene deelen , handelt dan
over de kleuren der hangen, de verfcheidenheden , die deze
dieren aanbieden, en de montterachtige afwijkingen, die men
-
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bij hen heeft waargenomen. Eene vermelding der vijanden,
welke deze dieren vervolgen , eene befchouwing der voort•
planting, der ontwikkeling, der leefwijze en gewoonten, en
eindelijk eene opgave der fabelen en vooroordeelen , die ten
opzigte der (langen bij oude en nieuwe volken gangbaar zijn,
besluit dit algemeene gedeelte, hetwelk dus vele wetenswaardige zaken behelst , maar waarin de vorm niet genoegzaam
over de behandelde flof fchijnt te heerfchen.
Hierop volgt Gene gefchiedenis der fangenkunde, van A R is.
T 0 T EL E s af tot op onzen tijd , waarin de Schrijver zijne
groote gemeenzaamheid met het onderwerp en de daartoe betrekkelijke litteratuur op eene leerzame wijze aan den dag legt.
De Schrijver geeft daarop verflag van zijne eigene verdeeling. Dit verflag, 't geen hij revue fynoptique noemt, is echter niet slechts eene korte opgave der geflachten en der gronden, die hij bij zijne rangfchikking heeft aangenomen, maar
behelst eene volledige opfomming van de foorten , die hij tot
elk der geflachten brengt, met eene beknopte vermelding der
foortskenmerken. Het is daardoor vrij uitgebreid geworden,
(bl. 126-194) en het was niet wel anders mogelijk, dan dat
veel van het hier gezegde bij de latere meer uitvoerige be
fchrijving der foorten herhaald werd. Wat den Schrijver tot
deze handelwijze bewogen hebbe, weten wij niet. Beter ware het veelligt geweest, zoo hij bij zijne portie defcriptive
de beknopte befchrijving der foorten met grootere letter ge.
geven en dezelve hier weggelaten had , waardoor deze her.
halingen vermeden, en het fchielijk overzigt der foorten van
elk geflacht , 't geen het doel dezer revue fynoptique fchijnt
te zijn, even gemakkelijk gemaakt zonde wezen.
Op dit fynoptisch overzigt volgt eene proeve over de geographifche verfpreiding der (langen. Wij aarzelen niet, dit
gedeelte als een der belangrijkfle Hoofditukken van de portie
generale dezes werks te befchouwen. Met veel vernuft doet
de Schrijver het belang van dit onderwerp, ook voor eene
algemeene befchouwing der geográphifche verfpreiding• der
dieren, uitkomen. De flangen hebben minder gelegenheid om
ver van hare oorfpronkelijke woonplaatfen af te dwalen; de
mensch, die anders zoo werkzaam is om het gelaat des aardrijks te veranderen, heeft op hare verfpreiding en overbren.
ging weinig of geen invloed uitgeoefend; wij kunnen dus hier
zekerder en veiliger uit hetgeen wij waarnemen tot de door
de natuur vastgeftelde orde der dingen besluiten ; de hangen
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leven nog op en binnen de bepaalde plaatfen , die haar tot
verblijf aanvankelijk waren aangewezen; zij leveren ons dus
ook met meerdere zekerheid de kenmerken van hetgeen men
foorten en klimaatsverfcheidenheden noemen mag. — Wat de
algemeene verfpreiding betreft, nemen de (langen, gelijk de
overige reptilia, in aantal toe, hoe meer men de heete aardgordels nadert. De foorten van Amerika zijn alle van die
der oude wereld onderfcheiden. Op de eilanden der Stille
Zuidzee vindt men gèene hangen; op Nieuw- Holland zijn zij
niet talrijk. De giftige foorten van hangen ftaan tot de onfchadelijke ongeveer als 1: 5; ook zijn de giftige foorten
minder talrijk in individuen, en uit de bezending, die het
Leidfche Mufeum ontvangt, maakt de Schrijver als gemiddelde verhouding op, dat men twintig onfchadelijke tegen
ééne giftige telt. Niet een enkel geflacht van hangen fchijnt
er te zijn, van hetwelk men in alle landen, waar reptilia
voorkomen, foorten aantreft. Zoo kent men in Nieuw-Hol.
land nog geene foort van het eigenlijk dusgenoemde geflacht
Coluber; even min van Calainaria, en de foorten, die van
deze geflachten in Zuid- Afrika voorkomen , zijn weinig in
aantal en afwijkende in hare bewerktuiging. Na deze alge.
meene opmerkingen befchouwt de Schrijver achtereenvolgens
de verfchillende werelddeelen , en teekent op, welke flangengeflachten er al of niet gevonden worden. In Europa komen
noch Calamariae, noch Heterodonten of Lycodonten, noch
boomslangen, noch foorten van Hosnalopfis of Boa, noch,
onder de giftige flangenfoorten, van de geflachten Elaps,
Burigarus, Naja, Hydrophfs enz., maar alleen van het geflacht Vpera voor. Van dit geflacht leeft Yipera berus in
het centrale en noordelijke gedeelte, Vipera aspis in het zuid_
westelijke, Yipera ammodytes in het zuidoostelijke van ons
werelddeel. Andere foorten , bijkans over geheel Europa ver
als Tropidonotus natrix en Coronella laevis, vor--fpreid,zo
men in zuidelijke landen landvastige locale verfcheidenheden, even als zulks bij andetg dierfoorten, bepaaldelijk bij
de vogels, het geval is ; welke verfcheidenheden fommige
Schrijvers als foorten befchouwen, omtrent welk vraaghuk
de Heer s C H L E G E L met regt zijne lezers naar de uitmuntende Verhandeling van G L o G ER verwijst. Bij de befchou_
wing van de hangen, die Afrika bewonen, voegt hij menige
belangrijke opmerking over andere dierklasfen, waarbij heet
ons echter. verwonderde, dat hij zich over de foortelijke ver-
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fcheidenheid van Phascochoerus ,eliani en Ph. aethiopicus zoo
twijfelachtig uitlaat. (D'autres aninraux enfin different dans
ces divers lieux dune manière asfez confiderable pour mériter
peutétre d'être élevés nu rang d'espèces, p. 215.) De, ook
in het Leidfche Mufeum aanwezige, fchedels van beide dieren laten hieromtrent niet den minílen twijfel over, en beide
Pootten zijn even goed afgefcheiden als b. v. de Afrikaan
en áziati/che olifant. De foorten van flangen, die men-fche
op Madagaskar vindt, zijn aan dat eiland in 't bijzonder ei.
gen, met uitzondering van Tropidonotus fchistofus, welke
Poort ook in een groot gedeelte van Azië voorkomt. Azië
telt alleen in de twee fchiereilanden van Indië talrijke foor ten, maar is in deszelfs overige uitgeftrektheid niet rijk aan
Poorten van reptilia. Bij Japan merkt de Schrijver op , dat,
hoezeer vele foorten van zoogdieren en vogels van dat rijk
met Europifche foorten overeenkomen of wel geheel daaraan
gelijk zijn, de slangen nogtans , even als de hagedisachtige
dieren, zonder uitzondering, foortelijk van die van ons werelddeel onderfcheiden zijn. Op de eilanden van den Indi.
fchen Archipel vindt men dikwerf, gelijk van vogels en zoogdieren, zoo ook van flangen, dezelfde foorten op meer dan
één tevens , maar gewoonlijk met ftandvastige, locale afwijkingen. De Schrijver merkt hier in het voorbijgaan te regt
op , dat de geologifche gefleldheid der landen op de geographifche verfpreiding'der dieren slechts een' ondergefchikten
invloed uitoefent. Doch wij zouden de perken eener gewone
boekbefchouwing te buiten gaan, wanneer wij den Schrijver
in al de bijzonderheden volgen wilden, die hij over de geographifche verfpreiding'der dieren over de eilanden van den
Indi/chen Archipel, waartoe hem in het Leidfche Mufeum
zulke rijke hulpmiddelen ten dienf'e 11onden, mededeelt. De
op Nieuw -Holland levende !langen zijn , bijkans zonder uit.
zondering, aan dit gedeelte der aarde alleen eigen, en behovren grootendeels tot de giftige foorten. In Amerika zijn
enkele foorten van het zuidelijk Amerika ook in het noordelijke waargenomen (Calamaria melanocephala, Lycodon clelia
enz.); op de Antillen komen foorten voor, die ook in ZuidAmerika, en andere, die ook in Noord- Amerika aangetroffen
worden, en er zijn, volgens den Schrijver, Hechts vier foorten, die aan deze eilanden uitfluitend eigen fchijnen te zijn ,
namelijk Pfammophis antillenfss, Trigonocephalus lanceolatus,
Dendrophis Catesbyi en Boa melanura. De foorten van Tor-
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trix, Dipfas, Dendrophis en Boa zijn alleen in Zuid- Amerika
en tot op de Antillen waargenomen; foorten van het geflacht
Tropidonotus, daarentegen, vindt men alleen in Noord-flrnerika en op eenige eilanden van den Westindifchen Archipel,
maar. niet op het vaste land van Zuid- Amerika.
Het laatfte en uitgebreidste gedeelte van des Schrijvers arbeid is de befchrijving der foorten (pantie defcriptive) en
beflaat het tweede Deel van ruim 600 bladzijden. De Schrij_
ver verdeelt de flangen in niet giftige en giftige. Onder de
laatl' en brengt hij geene andere , •dan die eenen grooten gif.
tand vobraan de bovenkaak hebben , welke met eene eigene
klier in verbinding fiaat, en geenszins die, welke een' grooten

en gegroefden tand achter anderen aan het einde der boven.
kaak bezitten, zoo als Dipfás en Dryiophis. De niet giftige
brengt hij vervolgens tot zes famiiiën :
1. Serpens fouisfeurs. ([-liertoe behoort, alleen het geflacht Tor•trix.)
2. Serpens lombrics. (Het geflacht Calamnaria.)
3. Serpens terrestres. (Hiertoe behooren de geflachten
Caronella , Xenodon , Heterodon , Lycodon , Coluber,, Herpeto.
dryas en Pfammophis.)
4. Serpens d'arbre. (De drie geflachten Dendrophis, Dryiophis en Dipfas.)
5. Serpens d'eau douce. (Hiertoe brengt de Schrijver de
twee geflachten Tropidonotus en Homalopf/s.)
6. Boas. (Hiertoe behooren, behalve het eigenlijk dus genoemde geflacht Boa, de geflachten Python en dcrocho•dus.)
De afdeeling der giftige flangen telt drie familiën:
1. Serpens venimeux colubriform^res. (Drie geflachten, na.
melijk: Elaps, Brrngarus en Naja.)
2. Serpens de nier. (Deze vereenigt de Schrijver in een
enkel geflacht: 1lydrophis.)
3. Serpens venimeux propremnent duts. (De gellachten Tri-

gonoeephalus, Crotalus en Pipera.)
Daar de kenmerken niet van een enkel deel genomen, maar
op den geheelen vorm, den habitus, of, gelijk de Schrijver
het noemt, de phyfionomnie ,, berusten, zijn deze groepen natuurlijk. Dat op een dergelijk kenmerk, als dat van Scuta
fubcaudalia Integra of divifa , waaraan LINNAEUS zoo
veel gewigt hechtte, weinig acht is geflagen, wordt door
vele goede gronden genoegzaam geregtvaardigd; fomtijds is
zelfs dit karaktter zoo onzeker, dat men, daarop alleen lieu.
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pende, eene enkele foort, de Lycodon clelia, onder twee
geflachten, Scytale en Coluber, heeft gebragt (zie p. 114117). Maar het is echter niet te ontkennen, dat de Schrijver in zijne iirekking wat te ver gaat, en, de leemten de*
methoden en ftelfels wél inziende, tot eene fcepcifche onverfchilligheid dienaangaande vervalt, welke der wetenfchap niet
voordeelig wezen kan. Vanhier dan ook, dat zijne bepalingen van groepen en -geflachten dikwijls zoo onzeker zijn,
dat zij tot geen helder begrip geleiden. Men leze, b. v.,
hoe hij de algemeene trekken van Coronella en Coluber bepaalt. Van Coluber lezen wij in het eerfile Deel: Ce genie

coinprend tons les ferpens terrestres de grande taille, qui,
tenant le milieu entre tons les Ophidiens, ne préfentent guère
de faits extraordinaires dans l'organifation , (p. 144) en 't geen
wij op p. 125 en very, over dit geflacht lezen is even onbepaald en wankelend. Doch eene zekere vijandige Itrekking
tegen ftelfels, waaronder de Schrijver ook de natuurlijke methode fchijnt te begrijpen, vinden wij reeds in de Voorrede,
waar wij onder anderen lezen , dat de ftelfels alleen dienen
om den aanvanger te geleiden, tot dat hij ver genoeg gevorderd is , om in te zien, dat er in de natuur geene flelfels
zijn (jusqu'à ce qu'il fait d portée de jager lui-mime qu'il
ti existe point de fyctèmnes dans la nature, p. VI). Waarlijk,
deze zaak is van te groot belang, om op deze wijze met
eene enkele penneflreek en als uit de hoogte beflist te worden.
De groote verdieufle overigens van deze pantie défcriptive
is gelegen in eene naauwkeurige onderfcheiding der foorten ,
eene behoedzame vergelijking van de Schrijvers, en eene vastttelling van de welgekende foorten, die men in geen enkel
vroeger werk aldus vinden zal. In dit opzigt verdient ook
de Schrijver grooten lof, dat hij zich van eene maar al te
algemeene zucht der hedendaagfche Schrijve1s geheel vrij heeft
weten te houden, om nieuwe namen, vooral nieuwe gèflachtsnamen , in te voeren; hij heeft zelfs de befiaande namen verminderd en vele geflachten der nieuweren vereenvoudi gá ; of hij echter hierbij niet fomtijds te ver gegaan is, en
niet wel eens inconfequent werd aan zijne eigene handelwijze,
geven wij hem in bedenking, b. v. bij Eryx, welk geflacht
hij met ,Tortrix vereenigd heeft.
Wij moeten nog de rijke verzameling van afbeeldingen,
die bij het werk' gevoegd zijn, vermelden. Van ver het groot_
fie gedeelte der in bet werk befchrevene foorten zijn de kop.
Ss
BOEKBESCII. 1$3$. NO, 14.

602

H. S C H L E G E L, SUR LA PHYSIONOMIE DES SYRPENS.

pen op eenentwintig groote platen met ongemeene naauwkeurigheid, en gemeenlijk van den boven- en onderkant, zoo wel
als van ter zijde, door den Schrijver zelven afgeteekend.
Hier en daar hadden wij wel een' duidelijker en fcherper omtrek gewenscht; doch dit gebrek fchijnt aan de eigenaardige
en overigens niet onverdienfielijke wijze van gravure toe te
fchrijven. Op drie Mopperrondes naar M E R C A T,O R'S projectie vindt men de geographifche verbreiding der Pangen op.
gehelderd, en op de eene die der niet giftige landtangen, op
de tweede die der niet giftige boom- en zoetwaterflangen en
Boa's, op de derde die der venijnige (langen aangeduid. Eene
tabel geeft ons daarenboven, in verfcheidene kolommen, een
overzigt der in elke wereldstreek waargenomene !langen ; terwijl eene tweede tabel de natuurlijke verwantfchappen der
flangen aanwijst. Dit alles getuigt van de groote naauwkeurigheid, waarmede de Schrijver zijn onderwerp behandeld
heeft, en waardoor het hem gelukt is, niettegenfiaande eenige
gebreken in den vorm en enkele misílellingen, zoo als wij
althans meenen , een' arbeid te leveren , die in het vervolg
voor elk, die zich met dat gedeelte der natuurlijke gefchiedenis bezig zal houden, volftrekt onmisbaar mag gerekend
worden, en zich daardoor op de dankbaarheid van al de dier
Bene regtmatige aanfpraak te verwerven.
-kundige
Over het gebruik der Franfche taal heeft zich de Schrijver
in de Voorrede op eene wijze verklaard, die de kritiek ontwapenen zou , al had ook de Schrijver zich met minder talent in die taal uitgedrukt, dan inderdaad het geval is. De
beroemde G oz TH E heeft eens, in zijne zonderling gemengde, lang gerekte en toch onderhoudende, half verdichte en
half ware Biographie, naar waarheid gezegd: „ Ein geubtes
Ohr hort den Deutfchen, den Italiener, den Engllinder tinter
feiner FranzSfifchen Maske gar wohl heraus; gedulde: wird
man, aber keinesweges in den Schoos der einzig fprachfeligen
Kirche aufgenommen." En hierbij wil ik het dan ook des te
meer laten berusten, daar ik dezelfde toegevendheid moet
inroepen, als ik mij vroeger van de Franfche taal bij een enkel opliel bediend heb, of later, om dezelfde redenen als de
Heer S cu LE GEL, nog verder van die taal bedienen zal.
De letterdruk en uitwendige vorm van het werk beantwoorden
aan den belangrijken inhoud.
J. VAN DER HOEVEN.
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Befchrjving van Zwitferland en het Tyrolfche Gebergte. Naar
het Fransch. Met Platen. Te Zaltbommel, b ij J. Noman
en Zoon. 1838. In gr. 8yo. 213 BI. f2- 90.
Het is jammer, dat, door den Schrijver, den Vertaler of
de Uitgevers van dit werkje, daaraan een titel gefchonken is,
welke den Lezer eene celeurfelling veroorzaakt, die deze
natuurlijk moet ondervinden, wanneer hij, eene befchrijving
van Zwitferland en het Tyrolfche gebergte verwacht hebbende, zich alleen door fommige fireken van enkele Kantons
der eerstgenoemde Republiek rondgeleid ziet. Waarom den
raam van Reize niet voor dien van Befchrijving verkozen?
Deze titel zou althans beter aan den inhoud beantwoord
hebben.
Deze voorloopige aanmerking' firekt geenszins om iemand
de lezing en den aankoop van dit fmaakvol uitgevoerd en
met twee fraaije Platen verfierd boek af te raden. Rec. heeft
het doorgaans met veel genoegen doorgelezen; het is in eenen
onderhoudenden ftijl gefchreven , bevat verfcheidene belang.
rijke plaatsbefchrijvingen en treffend gefchilderde .natuurtoo•
neelen, benevens een aantal lezenswaardige hiscbrifche bijzonderheden , treffende verhalen , overleveringen en karakteristieke anecdoteu, en beantwoordt aan het doel, dat de
Vertaler zich met de overzetting heeft voorgefiéld, om den
lust naar verder onderzoek wegens de gefeldheid en gefchie.
denis dezer merkwaardige landen bij de Lezers op te wekken.
Wie de oorfpronkelijke Schrijver van dit werkje is, wordt
niet vermeld, en is duister. Is het een Franschman, gelijk
men zulks uit talrijke uitdrukkingen, en uit de taal, waaruit het vertolkt is, zou moeten opmaken, hoe laat zich dan
daarmede overeenbrengen, wat bl. 124, bij den aanvang van
bet Hoofdituk, de Heldin van Tyrol getiteld, gezegd wordt,
en in hetwelk de perfoon, die fprekende wordt ingevoerd,
Kapitein LIE B E R, Officier in Beer, the dienst, ten jare
1806, heet? Nog meer: had de Schrijver reeds Ín 1809 eene
zoo gewigtige rol, tijdens het uitbreken van den Tyrolfchen
opiland , gefpeeld , hoe kon hij dan in 1836, toen deze reis
gedaan fchijnt te zijn, zulk een vreemdeling in de bijzon
dezen opliand wezen? Ree. houdt dus het-derhnva
geheele genoemde Hoofdituk voor eene fchriftelijke of monSs 2
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delinge mededeeling van een' ander, dan den Schrijver; maar
deze had zulks behooren aan te duiden.
Van den bekwamen Vertaler hadden wij wel verlangd, dat
hij , nog meer dan gefchied is, het voor vele Nederland/die
Lezers denkelijk duistere had opgehelderd, b. v. wiens woorden bl. 46 worden aangehaald; de werken van j. j. R o u sS E A u zijn toch onder ons niet ieder zoo levendig in het geheugen, (en over het algemeen is dit geen zeer groot gemis.) Het was Ree. aangenaam , bij het verder lezen, zoo
vele fuperlativen in fle niet meer aan te treffen, als hem in
den aanvang telkens hinderden. Kieschte fmaak, gemengdJle
ontwaarwordingen (beter gewaaruwordingen) zijn onwéllui.
deride woorden; waar de pofitivus in meer dan éénen harden
medeklinker eindigt, wordt de overtreffende trap, naar het
hem toefchijnt , dikwijls beter door het plaatfen van meest
vóó: den ítelligen trap gevormd.
Nog iets, ten verderen bewijze, dat het boekje, gelijk het
zulks verdient, met aandacht is gelezen. In de overigens
fraaije en verhevene befchrijving van den Mont-Blanc komt,
bl. 110, eene niet doorgedachte uitdrukking voor, waar wij
lezen : „ Zelfs de doodelijke flilte fchijnt tot het niet we„ dergekeerd." Wij houden dit voor bombast, maar ook ge.
lukkig voor het eenige, dat wij hier aantroffen.
Arcola is, bl. 209, bij vergisfing groot kapitaal gezet; er
wordt toch geen naam van een' perfoon, maar wel die eerier
plaats door bedoeld. Op eenige weinige niet aangewezene
drukfeilen, en duisterheden in de interpunctie, wil Ree. niet
vitten, maar veeleer eindigen met zijne aanbeveling van dit
bevallige werkje te herhalen.

Lesten van Levenswisheid en Menfchenkennis, opgezameld uit
den Hollandfchen Spectator van J US T US VAN EFFEN ,
door N. G. VAN KAMPEN. Te Deventer, bij A. ter Gunne. 1838. In kl. 8vo. 334 Bl. f 2 - 40.

D

e onvermoeid werkzame Hoogleeraar VAN KAMPEN ,
met bijzondere en welverdiende achting voor den Man vervuld, die het eerst in ons Vaderland, op het voetfpoor van
A D DIS ON en S T E E L E, de ware wijsbegeerte des levens ,
in korte Vertoogen, wekelijks het Publiek aanbood, deed in
zijne Blocjplezing uit Nederland/die Prozafchrsjvers reeds eene
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vrij ruime keuze van ílukken uit den Hollandfchen Spectator.
Er bleef echter nog zooveel fchoons en goeds over, dat het
hem leed deed, volgens zijn gemaakt beflek niet meer te
kunnen plaatfen, en hij bewilligde dus in liet voorstel van
den bovengenoemden Uitgever, om eene afzonderlijke Bloemlezing uit dat onfchatbare werk te geven, die hij als eene
behoefte voor onzen tijd aanmerkte, in welken wij met beuzelachtige of verderfelijke voortbrengfels van vreemden grond
als overllroomd worden.
Deze Bloemlezing ontvangen wij thans, op keurig papier,
compres maar tevens duidelijk gedrukt, en door eene Redevoering over v A N E F F EN, en diens verdienIlen omtrent den
Nederlandfchen prozaflijl , voorafgegaan , reeds eenige jaren
geleden in een' Letterkundigen Kring voorgedragen, maar
vroeger niet uitgegeven. De keuze der overgenomene fiuk.
ken is oordeelkundig, daar zij uit die fpectatoriale Vertoogen genomen zijn, welke nog grootendeels van toepasfing
kunnen geacht worden, of overigens Eirekken, om de zeden,
gewoonten en denkwijze onzervoorouderen, die omtrenteene
eeuw geleden leefden, aan het thans levend gedacht te leeren kennen. Eik der zesendertig Vertoogen is bovendien van
een opfchrift voorzien, dat er de hoofdflrekking van aanduidt, en in de rangfchikking heerscht eene opvolging van
denkbeelden, die den nadenkenden Lezer gemakkelijk in het
oog zal vallen.
Wij zijn den Heere v A N KAMPEN dank fchuldig voor
deze nieuwe gift. Zij beftaat wel uit iets, wat men zich,
met nog zooveel meer er bij, helaas! gelijk hij zelf klaagt,
voor een' fpotprijs op de meeste openbare boekverkoopingen
kan aanfchaffen ; maar de verwendheid van onzen Landaard,
de eenigzins verouderde fpelling, hier naar de thans aangenomene gewijzigd, en de menigte der Vertoogen, die thans
geene algemeene belangstelling meer wekken, worden door
hem als oorzaken van de doorgaande geringfchatting van den
Spectator aangemerkt, en het zelf fchiften en kiezen uit een
zoo uitvoerig werk is zeker ieders zaak niet. Hij ga dan
voort met zulks (volgens zijne belofte, wanneer de poging
bijval vindt) voor diegenen te doen, welke het werk zely'
niet bezitten; en die poging doe, bij ruim vertier der keurige Bloemlezing, welke ook tot gefchenk aan befchaafde
Vrouwen en Jongelieden uitnemend gefchikt is, den rijken
Bloemtuin zelven in waarde flijgen, waar fmaakvolle en den-
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kende liefhebbers de gelegenheid vinden, om zich het genot
daarvan aan te fchaffen1
De Christelijke Menfchenliefde , in hare werkzaamheid en
kracht. Door P. H OF ST E D E D E G R 0 0 T, Hoogleeraar
te Groningen. Uitgegeven ten voordeele van de Vrouwen
bevordering van werkzaamheid en weljiand-vernigto
onder de geringere Volsklasfe. Te Groningen , hij J. Oom
In gr. 8vo. 82 BI. f : -75.
-kens.183

I

n de felle koude van den afgeloopen winter werd de Hoog.
leeraar H O F S TE D E •D E GE 0 0 T door het Groninger Departement der Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen uitgerioodigd , om, met den Dichter Mr. A. MODDERMAN ,
fpreker te zijn in eene vergadering, bij welke eene geldelijke
opbrengst ten behoeve der armen bedoeld werd. Hij fprak
over de Christelijke menfchenliefde, die voorftellende in eenige tafereelen uit de kerkelijke gefchiedenis, en hieruit enkele
karaktertrekken dier ware, echt - Christelijke menfchenliefde
opmakende. Aan het flot dier welgeftelde Redevoering gaf
hij den wensch te kennen, dat vrouwen, „ voor zoo veel zij
in hare buizen geene dringende bezigheden hebben, door
„ vereenigingen, die ieder een zeer klein gedeelte der ítad
» voor zich nemen, de weduwen , weezen en armen zouden
„ bezoeken in hunne ellende." Die wensch vond weérklank,
en reeds twee dagen daarna kwam eene vereeniging van dien
aard tot íland. Zij aftelde zich ten doel , de armen aan werk ,
en daardoor aan eigen verdiend brood te helpen. Omtrent
80 vrouwen verbonden zich, vooreerst werkzaam te zijn naar
algemeene bepalingen, zeer doelmatig, met Christelijke wijs
ontworpen, en als Bijlage hier medegedeeld. Zulks gaf-heid
Hoogleeraar, die in het tot fland brengen van
waardigen
den
dit goede werk denkelijk, niet weinig de hand zal gehad hebben, aanleiding, om op den volgenden zondag, in eene Leerrede over Joh. XIV: 12, 13, te fpreken over de kracht des
geloofs in Jezus Christus, om ons werken van Christelijke menfchenliefde te doen verrigten.
Deze Redevoering en Leerrede maken den inhoud uit van
dit Rukje. Wij willen met opzet niets naders zeggen over de
bewuste Vrouwen -vereeniging, ten deele om ieder uit te
lokken tot het koopera van dit werkje en alzoo het helpen
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bijdragen tot een zoo edel doel, en ten deele omdat de
daardoor oncilaande meerdere bekendwording hier of daar,
onder Gods zegen, zou kunnen frekkgn tot navolging. Met
geringe wijzigingen is het plan overal daartoe gefchikt. Mog.
ten de edele Groninger vrouwen vele vruchten zien op den
arbeid harer liefde, en elders het fchoone voorbeeld, daar
gegeven, vele navolging vinden 1 Met dien wensch prijzen
wij het Rukje dringend aan.

Royement uit den Nederlandfchen 11de1 , op verzoek van F R ED E R I K VAN M A S S o W. Foor rekening van den Schrij.
ver. Te Leyden , ter Boekdrukkerij van J. G. la Lau. 1838.
In gr. 8vo. 20 BI. f: - 25.
Gelijk alle dingen, zoo heeft ook het onderwerp, in dit
vlugfchriftje behandeld, twee handvatfels; wij zullen beiden
opgeven, en voorts den adellijken en niet adellijken lezer zelven laten oordeelen.
FREDERIK VAN MASSOw, op de registers van denNederlandfchen Adel bekend met den titel van Jonkheer, meende, dat hem een hoogere, en wel die van Prijheer of Baron,
toekwam; op grond van regten en vrijheden, door zijn ge
Pommeren bezeten , daarvan bij het verzoek aan den-flachtin
Hoogen Raad van Adel de veriflcatoire befcheiden overleg.
gende. Naar het oordeel van den Raad bleek niet, dat de
titel van Vrijheer aan het geflacht van MA S s 0 W in de
voorhandene Hukken werd gegeven , maar dat de leden overal
met de benaming van Heeren weiden beftempeld. VAN MASs ow antwoordde, dat dit de vraag niet was , maar enkel,
of, krachtens de regten en vrijheden, de familie bevoegd was,
zich als Vrijheeren te qualificeren. De Raad betuigde, niet
van gevoelen te zijn veranderd. Men vervoegde zich anderzijds bij requeste tot Z. M. den Koning. In antwoord diende , dat de Hooge Raad van Adel geadvifeerd had, „ dat de
„ eigendom van eene hooge heerlijkheid nimmer, althans in
„ de provincie Holland, den eigenaar veradeld had, veelmin
„ denzelven het regt gegeven, om den titel van Baron te
„ voeren; daarenboven, dat dergelijke vrije hooge heerlijk
heden in Nederland niet meer beílonden ;" terwijl VA I-„
MA s s OW bovendien, noch iemand zijner voorzaten, „eige.
„ naars of bezitters van zoodanige hooge heerlijkheid hier te
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„ lande waren, of immer waren geweest." Dit een en ander
poogde de Adresfant nader te wederleggen. Hier heeft hij,
zien wij jure niet geheel mis , volkomen ongelijk. Indien hij
bewezen had , dat zijn geflacht eenen zekeren adellijken titel
buitenslands gevoerd had, met verzoek, om dien titel in Nederland te mogen voeren , of, wil men , onder denzelven in
den Nederlandfehen Adel te worden ingelijfd, meenen wij ,
dat de Hooge Raad zulks noch zou hebben kunnen , noch ook
willen weigeren ; maar de vraag was hier van het toekennen
van eenen Nederlandsch - adellaken titel, op grond van bui tenlandfche goederen en vrijheden. De Heer v A N M A S s 0 W
heeft djt onderfcheid niet begrepen, of niet willen begrijpen.
Maar verder. Nu adresfeert hij zich op nieuw aan den Hoogen Raad van Adel , met verzoek , om zijne tegenwoordige.
titulatuur van ,Jonkheer te veranderen in dien van Heer, overeenkomftig hetgeen de Hooge Raad zelf vroeger als Pononerfche titel der familie erkend had. Dit verzoek werd insgelijks afgewezen; en, fchoon men ter volledige beoordeeling
met alle bijzonderheden zou moeten bekend wezen, zijn wij
ex datis van gevoelen, dat de Hooge Raad hier naauwelijks
bet voorkomen van ongelijkheid aan zichzelven ontgaan kan.
Genoeg! Llierop meende de Adresfant, dat de eer van zijn
gellacht niet duldde, dat hij als Jonkheer bij den Nederland.
fchen Adel bekend fond, verzoekende daarom Royement,
hetwelk hem dan ook van wege Z. M. Is toegeflaan. — Dit
is het adellijke handvatfel der zaak.
Het burgerlijke, dat wij in onze — , laaggeborene," zal veer
ri A s s o w zeggen — eenvoudigheid aanpakken , is dit: voor.
onderfteld al eens, dat een Hooge Raad van Adel den Heere
V A N M A S s ow niet die hooge titels toegekend had , waarop
hij , krachtens zijne hoogadellijke geboorte, aanfpraak meende
te kunnen en , tot handhaving van'de eer zijner hooggeborene
en hooggellorvene voorvaderen en van zijn adellijk wapen,
te snoeten maken; is daaraan dan nu zoo verbazend veel verbeurd, om in grammen moede te zeggen : „ Als, gij mij niet
den allerhoogiien titel geeft, wil ik niets hebben ;" iets , dat
eigenlijk te kinderachtig is , om adellijk te kunnen zijn; want
adellijk en kinderachtig kan immers volflrekt nietzamengaan?
Is dat, zeggen wij, dan nu zulk eerie zaak, om bij afzonderlijk adres de Regering zijner woonilad te verzoeken, hem
toch vooral geen Jonkheer te noemen; om deswege zelfs zich
tot den Koning te wenden; om er een vlugfchrift voor eigene
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rekening over in de wereld te fluren , doorfpekt met aanhalingen van oude Schrijvers over het feudaal Regt en van de
Pandecten; om er, met één woord, zooveel adellijken wind
van te maken, dat ieder glimlagchend het — adellijk Plecht
gefchreven — boekje nederlegt, zeggende: le jeu ne vaut pás
la chandelle? — „ Doch dat is de taal du canaille, van den
burgerman, die geen droppel adellijk bloed in het lijf heeft,
deun parvenu, dun roturier, met wien men zich encanailleert, zoodra men met hem fpreekt." -- Permitteer, Heer VA N
MA s s ow, in vollen ernst , Ree. zou , des noods , en als het
een greintje tot zijn geluk kon toebrengen, kunnen bewijzen,
dat hij van moederszijde afkomftig is van eene der aanzien
Schotland, die zelfs aan de STUART s-lijkefamënv
is geparenteerd geweest; het is dus geen individu du jour,
dat met u (preekt. Wij kennen den Heer — neen! wacht
eens, hij wil volftrekt geen titel — den perfoon van VAN
m A s s o w in het geheel niet; maar wij zijn van oordeel,
dat iemand, die wezenlijke verdienflen bezit, daarin in ons
land zeer wel gekend en erkend wordt, al is zijn wapen met
geen gouden helm gedekt (bladz. 10) en al voert hij geene
reeks van hoog- en laag-adellijke titels ; terwijl hij , die van
dit kinderfpeelgoed alleen zijnen luister ontleenen moet, in
ons en aller verflandigen oog, bitter klein is. De tijden zijn
voorbij, waarin men den Adel als in eenen nimbus ziet. Dat,
om dit alleen Hechts te noemen, dat de Prefident van den
Hoogen Raad van Adel den titel van Baron (VAN L Ij N D EN
T 0 T H EM 114E N) voert, beteekent vrij wat minder, dan dat
diezelfde man de diep geleerde, hoogst fchrandere en zoo
vele burgerlieden in vlijt befchamende fchrijver is van dat
onfchatbare Ineestertluk onzer wetenfchappelijke Letterkunde,
de herhandeling over het droogmaken van het Haarlemmer
een boek, dat, met Hollands roem in Kun/ten en We--mer;
tenfchappen, ook van eenen Baron, en met de herinnering
aan de verflommende geleerdheid van eenen w E s TREE N EN
VAN T I E L L A N D T , ook al eenen Baron, nog leven zal bij
den nazaat, wanneer het boeksken van v A N MA S S ow, met
alle zijne grieven en feudale redeneringen , lang zal zijn vergeten. Zijn er in ons Vaderland Edellieden, die, wél befchouwd, geen knip voor den neus waard zijn, daar zijn
er, Goddank! ook genoeg, die in voortreffelijke gaven van
geest en hart, voortreffelijk aangewend, voor geen' burgerman behoeven te wijken; en niets verachten wij dieper, dan
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adeltrots zonder verdienfie, die door invloed of rijkdom one
land zoetvoerig onder den boden fchepter der Aristocratie
zou willen doen bukken, waaraan het, om dit bij deze ge.
legenheid te zeggen , hier en daar niet ontbreekt; welk alles
echter gehouden worde, als zonder eenige de minfle toefpeling op den ons geheel onbekenden Heer v A N MA S S ow
gezegd.
Doch reeds meer dan genoeg van een boekje, waaraan wij
naauwelijks twee regels zouden befteed hebben, ware het
niet, dat van eene zijde, die vermaak fchijnt te vinden in
de hatelijke taak, om aan alle daden van onze Regering iets
berispelijks te zoeken, uitgebazuind was, dat door den Hbogen Raad van Adel de Heer v AN MA s s ow al verbazend
miskend en mishandeld is; waaromtrent wij, als gezegd, het
oordeel aan den lezer overlaten.

De Horoskoop. Treurfpel in vier Bedrijven. Door A. VA N
DER HOOP , JR. 's Gravenhage , b ij W. P. van Stockum. 1838. In kl. 8yo. X en 76 Bl. f: - 75.
De Voorrede van dit fluk is op ílouten toon gefield; het
fiuk, volgens des Dichters eigene verklaring, voor een denkend publiek gefchreven. Kan men tot zulk een publiek niet
behooren, zonder in dit Treurfpel fmaak te vinden, dan behoort Rec. er niet toe. Ondanks al de hoogdravende woorden van het Voorberigt, die onwillekeurig de zotte Voorberigten van fommige der nieuwfte Fran/the Tooneeldichters
herinneren, heeft Rec. er niets in gevonden, dan eene nood lots- tragoedie, in den (echten zin des woords; en enkele
fraaije braden in het fluk zelve nemen dit niet weg. Her
karakter van den hoofdperfoon boezemt daarenboven geene
belangttelling in, en men weet .niet, wat men van hem maken zal. De Heer VAN DER Hoop had uit SHAKESPEAR E'S Othello kunnen leeren, hoe de jaloezij opgewekt kan
worden, zonder dat men met verachting het oog van den
jaloerfchen echtgenoot afwendt, die allerlei moordplannen
fineedt. Wij hopen voor den goeden £maak, dat dit Eiuk
niet worde opgevoerd of toegejuicht, en hebben vele betere
produkten van des begaafden Dichters kunst gelezen. Over
verfificatie en keuze en zamenvoeging van woorden behoeven
wij niet te fpreken. Men weet, hoe de Heer v A N D E R
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H o o P daarmede gewoonlijk handelt, en dezelfde deugden en
gebreken vinden wij ook hier weérom.

D KM E T R I U S, Keizer van Rusland. Treurfpel. Door J oHANNES HILMAN. Te llnlflerdam, b ij M. Westerman
en Zoon. 1838. In gr. 8vo. VI en 91 BI. f: - O.

H

et Treurfpel Genoveva , als eerdeling van dezen jongen
Dichter in dit vak, is in dit Tijdfchrift voor 1836, N. XIV,
bi. 619-624, aangekondigd, en in zijne goede hoedanigheden en gebreken kenbaar gemaakt. Het tegenwoordige is,
over het- geheel genomen , niet minder ; en fommige der aan.
gewezene gebreken fchijnt de Dichter meer vermeden te hebben: het heeft wel die losheid en gemakkelijkheid niet, welke men er in zou verlangen; het heeft ook wel wederom hier
en daar, vooral in het eerfte gedeelte, flijve en prozai'fche
plaatfen, en bereikt dat hooge tragifche niet, dat wij in fommige meesterflukken van vroeger' en later' tijd bewonderen;
maar het blijft toch niet geheel beneden zijn onderwerp , en
heeft eenige plaatfen, die hetzelve geenszins onwaardig zijn.
— Iets dan over het geheele beloop ! Bij kleine bijzonderheden willen wij thans niet flilfiaan. Omtrent den hoofdperfoon wordt in het Voorberigt eene korte historifche opmer.
king gegeven, om te doen zien, wat de Schrijver als waar
meent te mogen aannemen en hier te gebruiken. Het is-heid
zekere o RISKY, die in het begin der 17de Eeuw, onder
den naam van na 11 E T R in S, vermoorden zoon van Czaar
t w A N IV, den Rusfifchen troon beklom , vele voortreffelijke
hoedanigheden bezat en veel goeds tot stand bragt, maar ook
vele gebreken had, zoo als, onder anderen, dat hij, ter
gunfte zijner Poolfche Gemalin, Poolfche gewoonten en Romes Kerkleer en Kerkgezag beguniligde, maar door deze onvoorzigtigheid zichzelven fpoedig ten ondergang bragt. Het
onderwerp is dus voor de Tragoedie niet ongefchikt, en de
behandeling tot belangflelling in den hoofdperfoon vrij wel
ingerigt, te meer, daar hij hier niet als bedrieger, maar als
het bedrog ter goeder trouw geloovende , en dus meer als
beklagenswaardig, dan als misdadig, voorgetteld wordt. Hierom zou Ree. het ook analogifcher en voor de inwikkeling
voordeeliger geacht hebben, indien het bedrog niet zoo ter-
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hond in het begin , maar meer naar het einde openbaar geworden ware. — De gevoelens van den Pfeudo -D E Al E T R 1us, in zijne alleenfpraak, bi. 20, waarbij hij zich van den
overheerfchenden invloed van zijnen gewezen' Voediterheer
ODOWALSKI en van zijne Gemalin MARINA ontfaanwil,
zijn zeer goed, en in goede dichterlijke taal uitgedrukt. Het
is evenwel, na hetgene de Heer U I L MA N uit de Gefchiedenis
opgegeven heeft, eenigzins vreemd, dat hij hem hier zulk eene
Anti-Poolfche rot laat fpelen. — De onverwachte komst van
D E M E T R I U S in de vergadering der zaamgezworenen , (Bedr. 2, Toon. 4 eh 5) offchoon in vinding niet oorfpronkelijk,
is nogtans wél gefchilderd; hoewel het een weinig dom is,
dat hij de eedgenooten op één' na allen laat loopen ; en zijne
daarop volgende zamenfpraak met B o s W A N o u, den Bevelhebber der Lijfwacht, zou ook zeer wél zijn, indien zij
in die omfiandigheid , welke meer fpoedig handelen dan lange
redenen vereischte, wat korter geweest ware. — Waartoe
de in het 3de Bedrijf voorkomende rol van A XI N IA dient,
blijkt niet zeer duidelijk : zij fchijnt de minnares van D E a:
RI U s te zijn; zij fpreekt in het 10de Tooneel woorden van
achting en toegenegenheid voor hem, en in het Isle Tooneel
van het 5de Bedrijf verneemt men, dat zij door o D OW A L sx I, op bevel van MARINA, vermoord is ; maar mes het geheel hangt het niet genoeg zamen. — Met he laatfie Bedrijf wordt het fluit ingewikkelder en belangrijker; en de ge.
heele uitkomst, hoe treurig ook door den moord , aan DEME T R I U S gepleegd, is goed, en in zooverre bevredigend
voorgetteld, dat het plan van den eedgenoot en moordenaar
z US KS, om zelf te regeren , waarvan men echter te voren
niet gehoord heeft, verijdeld, en het wettige Huis van R oM A N O w, zoo als de Dichter hier bij anachronisme voorondertlelt , op den troon gebragt wordt.

De van Loevejleyns en de Bertrands, of de Triomf der Deugd;
vrij naar her Fransch van GERARD, door J. S. SPOELS T R A. II Deelen. Te Leeuwarden , bij J. W. Brouwer.
1837. In gr. 8vo. XXXVIII , 549 BI. f 5 - 50.

Een' Roman kan men dit werk niet noemen. Het zijn veelmeer zedelijke brieven, betrekking hebbende tot Bene fami-
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liegefchiedenis, die niet veel bijzonders oplevert, en blijkbaar niets anders is dan het voertuig, om eene menigte van
brieven over zedelijk-godsdientlige onderwerpen in het licht
te zenden. Rec. wil niets afdingen op het gewigt der zaken
zelve, maar zal zich zeer verwonderen, als iemand kan zeggen, deze twee Deelen zonder verveling te hebben doorgelezen ; want de vorm beantwoordt op geen ilukken na aan
de ftof. Wat men leest en weder leest van hofleven en hofintrigues valt buitendien boven den gezigtskring van ons,
burgermenfchen. En het redeneren over zedelijke onderwer.
pen is ons op te vele plaatfen zoet gekeuvel , waarvan wij
het flichtelijke in geenen deele willen betwisten, maar hetwelk ons zoo weinig geviel , dat wij pligtshalve alleen het
werk ten einde lazen. Ook is niet overal de betrekking der
perfonen in het oog gehouden; anders zou b. v. eene jonge
juffer niet tot hare moeder gefproken hebben, als zij D. I
bl. 80 very doet over eene vrouw, die NB. haren vader had
willen verleiden. Dit behoefde het jonge meisje toch waarlijk niet te weten !
Wij hadden het werk best kunnen misfen. Den Overzetter
komt de lof eener goede vertaling toe, en meer prijzen wij
hem, dan den Schrijver.
De Vriend van jonge lieden, of Herinneringen van een oud
Man. Naar het Rngelsch door (van) C A KLTON BRUCE.
Met Platen. Te Deventer, bij J. de Lange. 1838. In 12mo.
166 Bi. f 1-10.

H

et gebeurt niet zelden in de menfchenwereld, die zoo ve`
Ie zonderlinge, maar ook ergerlijke verfchijnfelen oplevert,
dat de verdienstelijke man , die nimmer zijn eigen lofredenaar
is, door de meesten over het hoofd gezien wordt, terwijl de
armhartige flechthoofd, die zich des te meer aanmatigt, hoe
minder verftandelijke en zedelijke waarde hij bezit, van eene
menigte, die zich door den fchijn laten bedriegen, met bewondering aangeflaard en toegejuicht wordt.
Deze aanmerking viel den fleller dezer aankondiging in,
toen hij dit kleine, maar lieve boekje gelezen had. liet for.
maat en de omvang van hetzelve hadden hem eerst aan een
gewoon kinderboekje doen denken, waardoor het getal der
werkjes voor de lieve vaderlandfche jeugd weder met één ver-
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meerderd werd: de vier boutfneé-platen, welke hetzelve ech.
ter geenszins ontfieren, hadden hem in dit denkbeeld verferkt;
maar de titel lokte hem min of meer tot de lezing uit, en
deze heeft hem geenszins berouwd. De Engelfche Schrijver,
CAR L T ON B R u cc, doet zich hier als den waren Vriend
van jonge lieden kennen. De hier medegedeelde herinneringen
van een oud Man verdienen algemeen behartigd te worden,
niet alleen door de onervarene, onbedachtzame jeugd, maar
ook door lieden van meer gevorderden leeftijd.
Het Voorberigt meldt ons, dat dit werkje in Engeland zeer
getrokken is , en voegt er naar waarheid bij , dat het zoo
veel leerzaams en onderhoudende heeft, dat het overbrengen
van het grootte gedeelte van deszelfs Inhoud in het Neder.
duitsch geen nutteloos werk fcheen ; dat vele belangrijke denk e
beelden, met welke de jeugd zich wel bezig mag houden,
daarin op eene aangename of verrasfende en naive wijze worden medegedeeld , en dus op eene wijze, welke zeer gefchikt
is om het verder nadenken op te wekken en tot eetre meer
ernikige lectuur voor te bereiden.
Ref. vereenigt zich ten volle met den wensch van-Vertaler
en Uitgever, dat de uitgave aan dit heilrijk doet bij jong en
oud moge beantwoorden, en voegt er ten Ilotte nog bij, dat
niet alleen de ftijl, maar ook de letter en het papier onberispelijk zijn, en hij zich hechts met moeite, uit hoofde der
beperkte ruimte in dit Tijdfchrift, van eene meer breedvoerige aankondiging wederhoudt.
E
.

Aan den Heer Redacteur der Vaderlandlche Letteroefeningen.

Ik heb in de Paderlandfche Letteroefeningen voor 1838, W.
XI, eene recenfie gelezen over mijne in Mei 1836 uitgege.
vene Proeven van Taal- en Cefchiedkunde, waarin mijn doel
en de firekking van het gefchrift niet naauwkeurig zijn
gefchetst.
Men zegt , dat het eeruie vertoog vooral vergelijkt de let,
Iers der Friezen en derzelver kracht met die der Grieken.
Mijn hoofddoel was, om aan te wonen, dat de levende ta
als alwat men ziet, in beweging zijn, en tot ver.-len,v
andering behendig neigen ; dat men alzoo noch te veel het
oude in de taal moet willen behouden noch te veel de ver-
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andering door het aannemen van dezen of genen tongval,
welke niet zelden min verkieslijk is, moet onderhennen. Ik
fprak ook, om de meer en meer afnemende Friefche taal voor
de vernietiging te bewaren, en heb flechts in eene bijlage
over de klanken dier taal in verband met de Griekfche, zoo
als ik die geleerd had, gefproken; omdat de oude Schrijvers
de afkomst der letters en derzelver eerfte getal uit Grieken
afleidden, en ik op het noodig getal voor eenvoudige-land
hoófdklanken de aandacht vestigde. De inhoud bewijst, dat
ik het verfchil in de uitfpraak der talen overigens wist.
De Recenfent zegt, dat het tweede auk de flrekking heeft,
om den lezer voor te bereiden tot onderzoek van het derde
ftuk. .Ik heb in de Voorrede reeds gezegd, dat het tweede
Pluk gefchreven en uitgefproken was in het Friesch Genoot
Oudheid- en Taalkunde, eer ik bekend-fchapvnGeid,
werd met de door den Heer Mr. D E W I N D uitgegevene Bibliotheek der Nederland/die Gefchiedfchrijvers. Na mededee.
ling daarvan heb ik de uitgekomene (ukken mij terilond aan
overwegende, dat dit gefchrift, als nieuw, we--gefchat,n
der indruk zonde kunnen maken, en naar mijn inzien pcKE
VAN S CHAR L en anderen zoude verongelijken , ben ik opgetreden, om deswege een antidotaal middel te gebruiken;
en ziedaar den oorfprong van de derde bijdrage.
Het doel dier bijdrage was alzoo niet perfoneel tegen den
Heer D E W I N o; maar ik oordeelde zijne cenfuur tegen de
opgave van o c It E VA N 5 CH A R L onbillijk, onregtvaardig.
Ik wist wel, dat u B B o E MMI U s, de perfoonlijke vijand
van S U F F R 1 D U S P E T R I, welke voor hem een hinderpaal
vas, om Historlefchrij ver van Friesland te worden, alle geloof vrij magtfpreukig aan het gefchrift van OC KE betwistte;
dat latere Gefchiedfchrijvers, meer of minder heilig, en onder dezen sCHoTANus en FoEKE sJoEaDs, die gevoe.
lens hadden omhelsd. Ik had daarover nog al het een en
ander meer gelezen: doch gewoon , om niet voetiloots het
oordeel van anderen te volgen, maar, na eigen onderzoek,
in geval van verfchillende gevoelens, mijn verfland, dat ik
befcheiden naar eene uitdrukking van ci CE R o niet verheven
acht, te raadplegen, het voor en tegen te wegen, en dan
zediglijk, piet Inachtneming van het oud regtsgeleerd ita lui.
hi videtur, mijn gevoelen te uiten. In dien geest heb ik ge
waartoe ik de laatfle zinfuede van de derde bijdrage-fproken,
zal aanvoeren: „ Laten wij ílreven , als beminnaars van de
„ oude gefchiedenisfen van Friesland, om met onbevangen
» oordeel en bedaarde kritiek , in acht nemende tijden en om.
,, ftandigheden, waarin de gefchriften zijn vervaardigd, de
„ verhalen onpartijdig met andere gefchriften in verband te
„ befchouwen, en met een wijsgeerig oog de maatfchappe„ lijke lotgevallen gade te haan, en daar, waar het welvoegelijk is , de eer van Friesland te handhaven ANTIQUA VIETOTE ET FIDE." Ik zal hierbij nog voegen , dat Ik, oude
inlandfche Kronijken raadplegende, niet aanneem de felling,
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om voor onwaar en fabelachtig te verklaren, hetgeen niet in
uitheemfche Kronijken voorkomt; maar met t U i~ F R ID US
P E IR I-, in geval van tegenflrijdigheid , het voor en tegen
wege, en zulks met het overige naar den aard der zaken en
der tijden toetfe. Zoo ter goeder trouw werkende, geloofde
ik geregtigd te zijn, om ook iets voor te brengen.
Ik zal het, zonder eenige voorondertlelling, aan deskundigen — die zich de moeite willen getroosten, om niet eenige
weinige, vooral niet eerfle bladzijden, maar het geheele eer.
fie boek van den Kronijk te lezen — overlaten, om te beoordeelen , of de inhoud daarvan zoo geheel verwerpelijk is:
want ik voor mij ontken, dat het ftuk zoo monstreus zamengeflanst is, als in den ftijl der Middeleeuwen zoo menig werk
verfebeen. Ik heb het onderzoek aanbevolen, en dit past
in den geest van ware verlichting. Ik heb tegen de aangevoerde redenen iets in mijn gefchrift bijgebragt, op de aan
mijzelven gedane vraag: Moet men het geheel voor fabel
wanneer men mogelijkheid,-achtigzmenflsbouw,
waarfchijnlijkheid, ja foniwijlen hooge waarfchijnlijkheid.aantreft? Ik herhaal, dan vordért waarheidsliefde onderzoek.
Ik zal de uitfpraak over mijn gefchrift aan het oordeel en
den geest des onderfcheids van den Lezer overlaten: alleenlijk zal ik op de welmeenende waarfchuwing zeggen, dat ik
ook de derde bijdrage niet gefchreven heb, dan na dit onderwerp wél overdacht te hebben , en zelfs de twistfchriften van
UBBO EMMIUS, den aanvaller, en SUFFRIDUS PETRI,
den aangeklaagde, gelezen te hebben. Een jong mensch kan
door jeugdig vuur vervoerd worden: maar het zonde voor
iemand van merkelijk gevorderden ouderdom , die eenige jaren
Raadsheer in het Hof van Friesland is geweest, flecht pasfen, om ligtzinnig zijne gevoelens te zeggen.
Het zal mij aangenaam zijn, dat dit in uw geacht Maandwerk worde opgenomen.
Leeuwarden , den 6 October 1838. D. F O C K E M A.
De Heer Mr. H. VAN L O G H E M , te Deventer, verzoekt
hij
ons het Publiek te berigten, dat niet zijn Vader, maar
Na.
Tijdfchrift
XII
in
dit
een
werkje,
fchrijver
is
van
zelf
aangekondigd; gelijk wij doen mits dezen. Daar echter voor
beide Heeren dezelfde zijn, en de Zoon-namequlitv
door een Junior achter — maar alVader
niet
zich van den
leen door een Mr. vóór zijnen naam onderfcheidt, vragen
wij voor den misflag naauwelijks verfchooning; terwijl de
aangeduide Recente overigens hare betrekkelijke waarde
behoudt , en het van den Dichter gezegde niet minder waar blijft.
N°. XII. Boekbefch. bl. 519. reg. 3 v. o. leze men: loo.
pende, deels over
_____---,-- - bi. 523. reg. 2: niet
---..._.--- bl. 524. reg. 14, 15: geíleld.

BOEKBESCHOUWING.
Over Staatsregt, Hervormd Kerkbefluur en Separatis
Naar aanleiding van het Gefchrift van Mr.-mus.
G. GROEN VAN PRINSTERPR: ,,De Maatre gelen tegen de flfgefcheidenen aan het Staatsregt getoetst." Door P. B O E L E S. Te Groningen, bij J.
Oomkens. 1838. In gr. 8vo. 304. Bl. f 2 - 80.
]Na alles, wat er ter zake van het Separatismus reeds
gefchreven is, zou men wel eens kunnen verlangen, daar
niets meer ter lezing te krijgen; maar dit maakt-over
een welgefehreven if uk over hetzelve daarom nog niet
overbodig: al vindt, men daarin ook, gelijk natuurlijk is,
dingen , die reeds wél gezegd zijn , zij dienen nogtans ,
daar elk zijn bijzonder oogpunt, zijne wijze van zien,
zijne manier van uitdrukking heeft , tot bevestiging van
het vorige , en verfzerken het door nieuwe bijdragen. Als
zoodanig meent Ref. het voorhanden zijnde werk , waarvan hij een kort verflag zal geven, te mogen befchouwen
en aanprijzen.
Het bekende fluk van den Heer G R 0E N V A N P R I NS 'T E R ER op den voet volgende , legt de Heer B 0E!. E s, in het eer/le Hoofdffuk , zijne denkbeelden open
over de oorzaken der onrust in de Hervormde Kerk;
en, na eersteenige door GROEN VAN PRINSTERER
ingebragte befchuldigingen wederlegd te hebben , wijst hij
als de voornaamtle oorzaken aan: 1. Ike algemeens tiet
der verfcheidenheid , (duidelijker misfchien het natuurlij
begrippen over eene en de--kevrfchilanm jke
zelfde zaak.) 2. Den voortgang der iretenfchappen ,
(naauwkeuriger welligt: de onkunde van velen, en de
onbekendheid met den voortgang der wetenfchappen ;
want B O E L E S zal toch niet bedoelen , dat die voortga ng zelve oorzaak van onrust en Separatismus is.) 3.
Men /cheljke verkeerdheid. 4. Trek tot het donkere en3
Tt
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geheimzinnige, gepaard met onverfchilligheid omtrent
het duidelijke. (Zeer naar waarheid!) 5. Gevolg van
hetgene vroeger plaats gehad heeft (of eigenlijk overgebleven invloed van vroegere gefchillen en verkeerde denkwijzen). 6. Phyfaeke oorzaken. Waarna hij de ver
uit dit alles , onder verfchillende vormen,-fchijnel,d
reeds lang vóór de tegenwoordige kerkelijke onlusten ontfionden , in eenige hoofdbijzonderheden opgeeft.
Heeft de Schrijver dus in het voorgaande eigenlijk de
oorzaken in het algemeen willen aanwijzen, waaruit vroeger en later eenige onrust in de Nederlandfche Hervormde Kerk ontftond, hij befchouwt nu , in het tweede
Hoofdtuk, het Separatismus dezer dagen, en wel vooreerst in deszelfs ontwikkeling. Hij handelt hier achtereenvolgens over de woelingen van BI L D E RD Ij K, D A
C o s T A, C A PAD OS E en enkele anderen; over de oproerige handelingen van DE COCK en S C H O L T E, en
hetgene , dat tegen hen gedaan is ; over de Adresfen , bij
de Synode ingezonden; over de (lichting van feparatistifche Gemeenten , derzelver Leerbegrippen, Kerkbefluur
en Liturgie; over het beginfel der fcheiding; — alles
met terugzigt op het gefchrift van G R 0 E N V A N P R I NS T E R E R ; gelijk dan ook , bij recapitulatie van het verhaalde , aangetoond wordt , dat het door denzelven geílelde over de oorzaken der fcheiding niet overeenkomt
met het gebeurde. — In het tweede gedeelte van dit
Hoofdthuk doet de Schrijver de doelmatigheid van de
handelwijze der Synode opmerken , en in het derde de
onpart ijdige houding van het wereldlik gezag tegenover
de afgefcheidenen ; welke beide ílukken nogtans eerder
tot het volgende Hoofd(Iuk fchijnen te behooren , dat
over de maatregelen tegen het Separatismus handelt. Hij
• toont dan hierin aan, dat GROEN VAN P R I N S T Eover de beruchte Adresfen zeer
RE n, zich in zijn verflag
overeenkomítig
met de zuivere
niet
onnaauwkeurig en
verder,
dat
er, volgens de
—
waarheid uitgelaten heeft;
en
de handelwijze
tegenwoordige kerkelijke verordeningen
der Leer
handhaving
der Synode, een waarborg voor de
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in genoegzame mate beflaat; — en eindelijk, (in het derde iluk) dat Z. M. de Koning en Hoogstdeszelfs Minister van Eerdienst jegens de afgefcheidenen onpartijdig
en regtmatig gehandeld hebben; in welk een en ander
Ref. gelooft, dat geen bezadigd en onzijdig lezer den
Schrijver zijnen bijval ontzeggen zal.
In het derde Hoofdfluk, dat over de maatregelen (van de
Regterlijke Magt) tegen het Separatismus handelt, fpreekt
de Heer B 0E LES eerst over Benige mishandelingen en
verongel jkingen , welke de Separatisten , volgens den
Heer GROEN VAN PR I N S TE RE R, ondervonden hebben, en toont , „ dat de klagten daarover onbillijk zijn ,
„ zoo dezelve tegen eene of _andere Magt in den Staat,
„ of tegen het Publiek worden aangevoerd;" -- daarna over de afkeurende buiten-, en binnenlandfche ílemmen , die gezegd worden zich in deze te hebben laten
hooren, en wijst het weinigbeduidende van dezelve aan;
— vervolgens over de aangehaalde artikelen onzer Grond
en doet zien, dat daaraan niet is te kort gedaan -wet,
-- eindelij k over het al of niet toepasfeljke van het
Strafwetboek in deze , en bewijst , dat hetzelve niet ten
onregte op de 'onderhavige gevallen is toegepast, en dat
er geen regterlijke vervolging wegens het geloof, maar
wel wegens daden, die met de beflaande wetten firijdig
waren, heeft plaats gehad.
In liet vierde Hoofdíluk, eindelijk, handelt de Schrijver, met waardigen en minzamen ernst, over hetgene
b ij de tegenwoordige Godsdienstg%hillen vooral opmerking en behartiging verdient, zoo als over de verpligting der Hervormde Kerk , 07Th te waken tegen Pepara_
tistifche voelingen, die in haar midden zouden kunnen
ontslaan ; — over den tegenwoordiger in het algemeen
gunffigen toejland der Hervormde Kerk in ons Vaderland, waarbij eene bemoedigende opwekking aan derzelver leden, om van het veelvuldige goede, dat er aanwezig is , tot bevordering van geloof en liefde , deugd
en zaligheid , een dankbaar gebruik te maken; — en
laatilelijk over hetgene , dat de Godsdienstleeraars omTt2
;
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trent hen, die met verkeerde begrippen bezet zfn, heb
acht te nemen; welk alles de Schrijver insgelijks-beni
befluit met eene moedgevende toefpraak aan zijne Mede
om , uit aanmerking van het heerlijke doel-broeds,
hunner bediening, in getrouwheid en ijver te volharden.
Achteraan volgen vier bijlagen over eenige in het werk
vermelde zaken , namelijk iets over de verwaarloozing
der armenkinderen in Londen , en het gebrekkige onderwijs in een gedeelte van Engeland; eene proeve van ellendige .twit ferfche Traktaatjes ; een verflag van het Separatismus te Erfurt, en een berigt van vervolging der
Protestanten in België.
Offchoon oververzadigd van dergelijke lectuur, en hoewel den Schrijver in zijne voorhelling hier en daar breedvoerig genoeg vindende , heeft Ref. dit werk nogtans
met groot genoegen gelezen , om den goeden geest, die
er in heerscht, om de duidelijkheid, waarmede het een en
ander is uiteengezet, en om den befcheiden toon, waarin
het gefchreven is , en acht liet de vereerende plaats waardig naast de voortreffelijke gefchriften van de Heeren
VAN APPELTERE en FRETS over hetzelfde onderwerp , die de Heer B GE L E s verklaart eerst na het geheel afdrukken van zijn werk gelezen te hebben. —
Over de zaken zelve heeft Ref. in dit Tijdfchrift zijne
,gedachten meermalen te kennen gegeven , flemt hierin
hoofdzakelijk met genoemde Schrijvers overeen , en zal
dit alzoo thans niet herhalen, maar neemt gaarne liet Plot
des Voorberigts van den Heer B 0E L E S over: „ Mog„ ten allen dankbaar opmerken, dat ons dierbaar Vader„ land, waar het licht , godsdienfligheid , vrijheid en
geluk geldt, waarlijk nog bij geen land der aarde be„ hoeft achter te (laan , en overtuigd zijn , dat de On„ eindige Geest, die den Sirius fchiep , den Orionsgordel knoopte , en Zonne{lelfels flrooide als lof, niet
verheerlijkt wordt door onze onvruchtbare twisten,
„ veel minder nog door onverdraagzaamheid , maar daar„ door , dat wij Hem en elkander liefhebben naar zijn
„ gebod !"

R. W. VAN R O S S U M, OPSTANDING ENZ.

621

Opflanding en Onflerfelijkheid. Leerredenen over het
vijftiende Hoofd/luk van PA U Lus eeroen Brief aan
de K'orintheren , door R. w. VAN R O s S U M, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Alphen aan
den Rijn. 's Grayenhage , bij J. Kips , J. Hz. 1837.
In gr. 8vo. 145 BI. f 2 - :

B elangrijk en niet gemakkelijk is het onderwerp , dat
de Heer VA N ROSS U M in zeven. Leerredenen behandeld heeft, welker opfchriften de volgende zijn: I. herinnering van Paulus aan zijne prediking over Jezus
Christus en over deszelfs dood en opflanding. I K OR.
XV: 1-11. — II. Het ongerjmde der tivifeling aan
de zekerheid van de opflanding der dooden, uit de waar
Christus opflanding bewezen. I KOR. XV:-heidvan
12-18. — III. Christus . de herfleller van des menfchen
geluk/laat en de Koning van het Godsrijk. I KOK. XV:
19-28. — IV. Nadere bewijzen voor de waarheid der
leer aangaande de opflanding der dooden. I KOR. XV:
29-34. — V. Hoe zullen de dooden opgewekt worden,
en met welk ligchaam zullen z ij in het nieuwe leven
verfchipnen ? I KOK. X V: 35-42 2 . — VI. Het ver
als zij nu-fehiltuscndm jkelighanzo
zin en zoo als zij b ij de opflanding wezen zullen.
I K o R. XV: 42b-50. — VII. Het ophouden van alle
flerfelijkheid, ende volkomene gelukzaligheid des menschdoms. 1 KOR. XV: 51 -58.
De titels der eer/le en der vierde Leerrede drukken het
onderwerp niet kenmerkend genoeg uit , en zelfs in de
verklaring der eer/le wordt niet aangewezen, wat eigenlijk
het oogmerk dezer inleiding van des Apostels rede is.
Ziet men nu op het doorgaans volgen van goede Uit
tekst , op de hier voorkomende gezonde-legrsvand
denkwijze , en op de ftichtelijke bedoeling van den Schrijver, dan zullen deze Leerredenen met nut kunnen gele
worden ; maar voor het overige ftaan zij niet boven-zen
liet gewone peil van de meeste niet gedrukte Leerrede-
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nen. Wilde Ree. dezelve voorts allen aan eene naauwkeurige kritiek onderwerpen , dan zou hij nog al het een
en ander op te merken hebben. Evenwel zou hij het dan
daaronder niet rekenen, wanneer hij in de uitlegging van
deze of gene plaats met den Schrijver eenigzins verfchilde; ook niet, wanneer hij de voorflelling van deze
of gene bijzonderheid des toekomenden levens voor zich zelven minder waarfchijnlijk achtte, want het zou toch
eindigen met de erkentenis : „ Het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen." Doch wanneer hij rekenfchap zou willen geven, hoe hij den ganfchen aanleg
dezer Leerredenen bevonden heeft, dan zou hij b. v.
moeten zeggen: Van inleidingen maakt. deze Prediker
weinig of geen werk, want hij heeft er of in het geheel
geene , of zij zijn niet belangrijk , niet inleidend genoeg.
— De verdeeling is altijd dezelfde , hoewel met andere
woorden, namelijk : 1. den tekst verklaren, 2. de hoofdzaken , daarin vervat , nader ontwikkelen , 3. eene of
andere leering daaruit afleiden ; hetwelk niet alleen een
maar ook het bij velen niet genoeg opgemerkte-tonigs,
nadeel heeft, dat men met dat naader ontwikkelen onlogisch is , en tweemaal hetzelfde met andere woorden en
met uitbreiding zegt. — De verklaring is wel eenvoudig , duidelijk , zonder veel omhaal van geleerdheid , en
dit is prijfelijk ; maar zij is ook doorgaans droog en oppervlakkig , en fomtijds (gelijk in de reeds genoemde
eer/Je, en alzoo ook in de derde Leerrede) den zamenhang en de bedoeling van het geheel niet genoeg aanwij_
zende. — Zoo is er ook, vooral in het derde tuk ,
niet zelden gebrek aan eenheid , zaowel in betrekking
tot de geheele Leerrede , als tot de bijzondere deelen van
dezelve onderling. Somtijds is dit gedeelte ook vrij kort
en droog , en loopt in twee of drie bladzijden af. Ree.
wil hiermede de manier des Schrijvers , welke die van
kort prediken fchijnt te zijn , geenszins afkeuren , te
meer, daar hij meent, dat er nog dikwijls veel te lang
gepredikt wordt; maar de voor fpreker en hoorder gewenschte kortheid moet toch aan zaken of ílijl geen aan-
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merkelijk nadeel toebrengen. — De ílijl, eindelijk, onderfcheidt zich meer door zekere fierlijke uitweidingen ,
hier of daar aangebragt, dan door eene doorgaande zorgvuldige bewerking, kracht, of aangenaamheid. — Hoezeer dus Rec. gaarne wenscht, dat de Christelijke bedoeling dezes Predikers moge bereikt worden, bejammert
hij het nogtans , dat de behandeling van zulk een belangrijk en waarlijk niet alledaagsch onderwerp zich door
geene grootere voortreffelijkheid aanbeveelt, en geen gunfliger reftiltaat, als bijdrage tot de Kanfelwelfprekendheid , oplevert.

Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerfte fpelling en oorfpronkelijke uitfpraak , met eene korte befchr jving van de perfonen, landen en plaat/en in het
Oude Testament voorkomende, en voor het grootfile
gedeelte ook etymologisch behandeld, door s. J. VAN
R 0 N K E L, Hoofdonderwijzer aan de Nederlandfche
Israëlitifche flrmenfchool, en beeedigd Translateur te
Groningen. Te Groningen, bi M. Smit. In gr. 8yo.
18 en 306 Bl. f 2-50.
Dit Woordenboek kan in driederlei opzigt befchouwd
worden , namelijk ten aanzien 1. van de goede uitfpraak
der I-Tebreeuwfche eigennamen ; 2. van de befchrijving
der daardoor aangeduide perfonen of zaken; 3. van de
etymologie derzelven.
Wat het eerie betreft , dat bij den Heer VA N A ON1 E L, blijkens het Voorberigt , het voornaamíle fchijnt
te zijn , hiervan kan Ree. dat nut niet inzien , welk er
zich de Schrijver van voorftelt. Hij Remt hem toe , dat
de meest gewone fchrijfwijze der Hebreeuwfche eigenna.
men in de Westerfche talen niet juist naar de Oosterfche
fpelling en uitfpraak , maar meest naar die der Griekfche
en der Latijnfche overzetting gevormd is : maar zal men,
door de eerfle flipt te volgen , de verílaanbaarheid en
welluidendheid bevorderen ? Ree. vreest juist het tegen-
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deel. Indien men toch b. v. voor het zachtere Eva ,
Ifaiik, Darius, waaraan ons Europeesch oor nu gewend is, meer naar de Aziatifche uitfpraak, die men zelfs
dan waarfchijnlijk nog niet volkomen en dus nog niet
regt Aziatisch welluidend treffen zou, Chawa, Jizchak,
Darjavesch , of voor Jeremia , Damascus, Samaria
het Hebreeuwfche Jirmejdhu , Damméfek , Schomerb'n
wilde in de plaats zetten , men zou bij de meeste hoorders of lezers niet verflaan worden. Die bijbelfche perfonen , welke de Schrijver bijzonder,aanvoert, als in wier
namen Bene toefpeling op eene bijzonderheid uit hunne
gefchiedenis is , zijn zoo weinig , en die bijzonderheden
zelve uit het daarvan verhaalde zoo bekend, dat de meer
herinnering door den regt uitgefproken naam weinig-der
noodig fchijnt ; eene herinnering zelfs, die dan nog llechts
goed zou zijn voor hen , die zich zulke toefpeling in de
oorfpronkelijke taal denken kunnen. Daarenboven de
Schrijver zelf wijkt, om het min belangrijke, in eenige
opzigten van de oorfpronkelijke fchrijfwijze af, b. v.
Adam, niet Badaam , Reuben voor Ruben, niet Reoebeen ; en waarom dan ook niet in het overige ? — Maar
wat meer is, Ree. durft her van den Schrijver, offchoon
Israëliet , zoo min als van zichzelven vertrouwen , dat
hij van de uitgeítorvene Hebreeuwfche taal in alles de
oude zuivere uitfpraak weet. Hij meent zelfs , voor
zoo veel hij eenige kennis van deze en de andere Oosterfche zustertalen heeft, dat VAN KONKEL in dit
Woordenboek de waarfchijnlijkfte uitfpraak niet altijd uitgedrukt heeft. De Hebreeuwfche Gimel b. v. heeft,
naar Recs. gedachte, niet den klank van onze Nederlandfche g gehad, maar die van de Arabifche Gjim, nagenoeg die van de Franfche g voor de zachte, fomtijds
misfchien ook voor de harde klinkers. Een ander voor
Laat het zoo zijn , dat het niet geheel voldoen--beld!
de is, de Hebreeuwfche Aïn door gen, of op het einde
door ng uit te drukken; het zal ten minfte nog beter
zijn, dan deze moeijelijke driedubbele adfpiratie, op de
Griekfche manier, geheel weg te laten, of in een' fpiri-
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zus lens te veranderen : niet onwaaríchijnlijk is het
zelfs , dat deze letter in de levende taal fomtijds den
klank der Arabifche Gain gehad heeft. — Rec. kan
dus te dezen aanzien de nuttigheid dezer onderneming
niet inzien.
Ten opzigte van het tweede, de befchrijving van de
perfonen , landen en plaatfen , door de eigennamen aan
geduid , welke de Schrijver gegeven heeft , deze is over
't geheel goed , en kan welligt voor dezen of genen zij
nuttig zijn; maar zij betreft natuur--nerglofst
lijk meestal zulke bekende zaken , die in andere bijbel
Woordenboeken of fchriften ter opheldering des-fche
Bijbels gemakkelijk kunnen gevonden worden.
Het belangrijkfte van dit werk zou in Rec s . oog het
derde bovengenoemde zijn, namelijk deszelfs etymologisch gedeelte , niet zoo zeer om de beteekenis der eigennamen zelve, als wel om de belangrijke overblijffels der
Hebreeuwfche taal , die er in fchuilen , daaruit op te
delven. In plaats echter van de zeer korte en dikwijls
goede aanwijzingen , weike de Schrijver hiervan bij ver
namen gegeven heeft , zou Rec. veel liever een-fcheidn
opzettelijk hiertoe ingerigt en meer uitgewerkt Onomasticon zien, waarin de namen, en de Woorden,, waarvan
zij afgeleid zijn of fchijnen, met de Hebreeuwfche, en
zoo ook die uit de vergelekene dialecten of andere talen met de Arabifche , Syrifche of andere karakters zoo
veel mogelijk uitgedrukt, slaan , daar zulks de overeen
veel beter en zekerder zou doen-komstfhevrcil
in liet oog vallen dan hier, waar alles met Latijnfche
letters uitgedrukt !Iaat. Daar nu zulk een werk voor
den ongeletterden Nederlandfchen Lezer van geen belang
kan zijn , zou hiervgor de Taal der Geleerden veel beter kunnen gebruikt worden. Wie dus hiertoe met de
noodige Oosterfche taalgeleerdheid toegerust was , en van
het voorgeiirbeide gebruik maakte , zou voor de Hebreeuwfche Letterkunde geen geheel nutteloos werk ver
-rigte.
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OVER GEESTELIJKE TIRANNIJ.

Neemt de Geestelijke Tirannij van Rome haast een einde ? Uit het Hoogduitsch vertaald door J. HE E RE N,
Predikant te Haskehorne en Oudehaske. Te Heerenveen , b ij J. Krediet. In gr. 8vo. 61 Bl. f : - 50.

D

e onder dezen titel uitgegevene Verhandeling is overgenomen uit de Allgemeine Kirchenzeitung. Veel van
hetgeen dezelve behelst , wordt door de gebeurtenisfen
van den dag als waarheid bevestigd. Zonder het in alles met den Schrijver eens te zijn, achten wij zijn gefchrift de aandacht van ons lezend publiek overwaardig.
Met leedwezen echter moeten wij ons beklagen over de
overzetting. Tot ílaving van deze klagt diene onder anderen het volgende : Het bekende woord van GAL I L A ë I:
E pur fi muove (*) , is hier misvormd in onzin: e pur
fi moni ; refervatio mezetalis in refervatis mentalis. Zij
wijzen ons op den onbewegelijken Petrus , waar de bekende fpeling met den naam plaats heeft , en men dus ,
om vertaanbaar te zijn , had behooren te vertalen fteenrots , in plaats van Petrus. Op eene andere plaats tooten wij op ver/land-arm/le voorwerpen. Bij al het prij
Vertaler in het werk ge--felijkvandorEw.
(telde poging, om dit belangrijke (tukje onder ons meer
bekend te doen worden, zouden wij bij eene volgende
dergelijke meerdere naauwkeurigheid in de vertaling en
eene meer zuivere taal verlangen.
(*) Nogtans beweegt zij zich.

Handboek der practifche Ontleedkunde, of Befchrjving
van al de deelen des menfeheljken ligchaams, enz.
Door L. A. L A U T 11. IIde Deel, 1, 2, 3 en 4de
Aflevering. Met Platen. Te Rotterdam , bij P. H.
van den Heuvell. In gr. 8vo. XVI en 588 Bl. f 6 - 25.

In N°. X van dit Tijdfchrift voor 1837 hebben wij
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de líte Aflevering van het lfte Deel van bovengemeld
Handboek aangekondigd en beoordeeld ; in N°. XII de
2de, en in N°. XV de 3de Aflevering. Wij zullen
thans de vier Afleveringen, welke het Ilde Deel vormen,
zamenvoegen.
De 4de Afdeeling van dit werk, waarmede de lfte
Afdeeling van Deel II begint, behandelt het Leer/luk
der Zenuwen. In twaalf Hoofdhukken worden zoowel
de algemeene eigenfehappen van het zenuw(Ielfel , als
deszelfs bijzondere verdeelingen, uiteengezet. Twee Platen moeten ter opheldering dienen. Al aanílonds ontmoetten wij bl. 3 Benen duisteren zin: „ Inderdaad
„ ontflaan de zenuwen, even als alle deelen, terftond
in, derzelver ,ligging en plaatfing , en zijn daar als ge„ leiders tusfchen de centraal-organen en het overige ligchaam uitgefpannen, opdat dezelve wederkeerig op el„ kander zouden kunnen werken." —?
Wat de befchouwing van het zenuwitelfel in het 'algemeen betreft en de befchrijving der zenuwen in het
bijzonder , is dit gedeelte van den arbeid van wijlen den
verdienflelijken L A U T H als een der minst gelukkig behandelde te befchouwen, vooral wanneer men de befchrijving der zenuwen in het bijzonder vergelijkt met
die van wijlen F. .II IL DE B RAND T, later door w EB E R uitgegeven. Elk heeft zijne wijze van zien, en
kan die met goede gronden verdedigen. Om echter eene
nauwkeurige kennis van elke zenuw in het bijzonder te
verkrijgen, fchijnt het doelmatiger, elke op zichzelve te
leeren kennen , dan verfchillende zenuwen , welke tot
één deel gaan, gelijktijdig te onderzoeken. De laatile
wijze moge verkieslijk zijn voor den meergeoefenden; de
eerfte zal voor den beginnenden zeker gemakkelijker wezen. Het doel van dit werk is toch , den leerling der
ontleedkunde eene behoorlijke handleiding te verfchaffen.
Wanneer het, bij eene algemeene befchouwing der zenuwen , niet mogelijk is , geheel ontleedkundig te fpreken , maar men als van zelf tot derzelver natuurkundige
befchouwing gebragt wordt , laat dit gedeelte bij dezen
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Schrijver veel te wenfchen over. Wij zeggen dit niet,
om hetzelve in een minder gunh1ig daglicht te plaatfen,
maar llechts ter waarfchuwing, om den Schrijver niet
bij uitfluiting geheel en alleen te volgen. Men mag ook
verwachten, dat de onderwijzer den leerling hier vooral
te gemoet zal komen.
Heeft de Schrijver omtrent de taksverfpreiding der ze
zich niet duidelijk uitgedrukt, de befchrijving-nuwe
der zenuwknoopen is hem beter gelukt, offchoon hij
het altijd duistere dezer wijziging in den loop der zenuwen evenmin als anderen geheel heeft opgehelderd.
De vijfde Afdeeling is aan de befchrijving der vaten
gewijd.
Het is vreemd , dat de Schrijver den middelalen rok
der slagader den gezel- of fpierachtigen rok noemt , dewijl hij op bl. 111, van dezen rok fprekende , zegt :
Ik heb mij door microscopifche nafporingen overtuigd,
dat de vezelen geheel en al van die der [pieren of die
„ der baarmoeder verfchillen."
Daar in de taksverfpreidingen der bloedvaten Vele fpeling gevonden wordt, zoo zal. ,men bij dezen Schrijver
nog al een en ander ontmoeten , waar zijne befchrijving
der vaten niet geheel overeenkomftig met die van anderen is.
Twaalf Hoofdílukken worden aan de befchrijving der
f agaderen , negen aan die der aderen gewijd.
In het achtíle Hoofdfluk befchouwt de Schrijver de
poortader , en onderfcheidt aan haar een aderijk en flagaderljk gedeelte. Zoo gefield, kan dit tot verwarring
aanleiding geven, en de onderwijzer zij hier vooral oplettend, dat zijne leerlingen ten opzigte van dit'gewigtig
bloedvat geene verkeerde denkbeelden opvatten.
Op bl. 267 begint de Schrijver over de watervaten te
fpreken , waarna hij op bl. 286 tot de plaatsbefchrffvende of topographifche ontleedkunde overgaat.
Niet zeer duidelijk is de befchouwing der watervaten,
vooral in verband tot de reeds op bl. 233 geopperde
vraag, „ of men aan de aderen ook werkelijk een op.
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florpingsvermogen (opflorpende kracht) mag toeken
wortelen der aderen kunnen-„ne.'Dopflrd
thans ook vervallen, wanneer men de opflorping volgens de wetten der doorbringbaarheid en die der Ex- en
Endosmofe tracht op te helderen, waartegen geene meer
bezwaren kunnen geopperd worden dan tegen de-der
voorheen gebruikelijke, te meer dewijl kunstmatige opfpuitingen het gevoelen omtrent de doordringbaarheid bevestigen en geene uiteinden van vaten aanwijzen; ook
vele ziekelijke verfchijnfels pleiten voor deze ftelling.
De vrije uiteinden der opflorpende vaten in de darmvlokken zijn zelfs betwistbaar; men vergelijke onder anderen Handbuch der Phyfiologie des Menfchen , von j.
M li L LE R , 1 B. 1 4bth. 8. 266. Ook hier fchijnen
de weivaten doordringbaar te wezen, zoo als de Schrijver dit later omtrent de overige watervaten vastftelt, bl.
269. De verdienden van wijlen den Hoogleeraar F o xM A N in het nafporen van watervaten zijn overbekend;
maar die den overledene in zijne nafporingen heeft bij
zal bij dezen beroemden Ontleedkundige op--gewond,
gemerkt hebben, dat zijne zucht, om deze vaten overal
aan te wijzen , hem foms te verre geleid heeft, wanneer
fommige deelen meer eene algemeene verfpreiding der fijnfle
kwikdeelen door het geheele celachtige weeffel, dan wel
duidelijk te onderfcheiden vaatnetten vertoonden. Men
vergelijke met het gezegde de noot op bl. 271. Tot de
ontleedkunde der watervaten heeft later NI O J o N nog
bijdragen bezorgd , die den Schrijver onbekend fchijnen
gebleven te zijn , maar de aandacht der ontleedkundigen
behooren tot zich te trekken. Onder de aangehaalde
werken over het watervaatilelfel had ook mogen vermeld
worden x E w s 0 N a defcription of the lymphatic
fystem in the human fubjcct and in other animals.
Tot aan de zevende Afdeeling , b1. 385 , houdt de
Schrijver zich bezig met de topographifche Ontleedkunde.
Zij is gedeeltelijk als eene herhaling te befchiouwen van
hetgeen reeds vroeger afzonderlijk moest worden behandeld, om den leerling met elk deel, bloedvat , zenuw
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enz. naauwkeuriger bekend te maken. Bij deze herhaling wordt echter de leeraar in de gelegenheid gefield
nog een en ander toe te voegen. Bij de voorafgaande
befchouwingen werd de analytifche methode gevolgd ;
hier bewandelt de Schrijver den fynthetifchen weg. De
Ontleedkunde wordt hier doorgaans doelmatig in toepas
Heelkunde behandeld ; b. v. , om flechts ééne-fingopde
plaats te noemen, bl. 371, waar de Schrijver het heup
ontwrichtingen van het-gewrichtmopasfnde
Met regt befluit de
hoofd des dijebeens onderzoekt.
Schrijver deze Afdeeling, welke veel wetenswaardigs behelst , met het voorfchrift : „ Men doet echter wél ,
om topographifche bereidingen ook vergelijkenderwijze
„ aan een vet lijk te bewerkilelligen ; want deze fludie
„ is veel te belangrijk, dan dat men zich zou mogen
vergenoegen , met de bereiding flechts eenmaal te on„ dernemen ," enz.
De zevende Afdeeling is gewijd aan de befchouwing
der ontwikkeling van de vrucht ; zij wordt in twee Hoofd
verdeeld. Dewijl de Schrijver aanftonds den-fluken
naam van D E G R A A F moet vermelden, zien wij met
leedwezen het werk van onzen beroemden Landgenoot
niet genoemd, noch onder de opgegevene werken opgenomen. Daar hij vervolgens van B U RD A C H fpreekt,
en wij dus als van zelf tot eene vergelijking komen tusfchen de hier bijgevoegde platen en die, welke het werk
van B VR DA C H verfieren , moet vooral de minder nette
Men
uitvoering der eerfte plaat in het oog vallen.
kan deze Afdeeling in zoo verre welgelukt noemen ,
wanneer men haar als eene verkorte mededeeling befchouwt
van hetgeen anderen op eene groote fchaal, met zoo vele
uitvoerigheid , bewerkt hebben ; waarbij men flechts de
Natuurkunde van B u R D A e H zich behoeft te herinneren.
Hier en daar wordt echter eene ftelling , welke nog betwist wordt , te flellig medegedeeld , b. v. de befchrijving
van het afvallend vlies (m. decidua), bl. 391, waaromtrent
de gevoelens nog verfchillen, en zoo zouden er meerdere bedenkingen te opperen zijn. Het is wel niet goed,
--

--

PRACTISCHE ONTLEEDKUNDE.

631

des leerlings geheugen met verfchillende gevoelens te overladen ; maar men moet zoo veel mogelijk vermijden, hem
Bene zaak tellig te leeren , die nog íteeds voor eene andere uitlegging vatbaar is. Over het geheel wordt hetgeen tot de ontwikkeling der vrucht betrekking heeft fe
tijd met de meestmogelijke vlijt bewerkt;-dertnig
maar de nafporingen gaan zoo verre en foms zoo diep ,
dat de leerling daarvoor als terug moet deinzen ; terwijl
verhandelingen , als die van B U it DA C H, voor meergeoefenden nog moeijelijk te beflisfen vraagifukken blijven.
Naar den tegenwoordiger íland der wetenfchap , komt
het ons over het geheel bezwaarlijk voor, eene bloot
ontleedkundige befchrijving der vrucht te geven, naar
de verfchillende tijdperken, welke zij doorloopt, zonder
in bet natuurkundige te treden, wanneer wederom het
veld zich zoo zeer uitbreidt.
De acht/le en laatfte Afdeeling behandelt liet vervaardigen van ontleedkundige praeparaten en derzelver bewaring. Offchoon dit gedeelte zeer belangrijk is voor hem,
die bij uitfluiting zich der ontleedkunde wijdt , en voor
eiken beoefenaar derzelve veel bevat, zeer, waardig om
geweten te worden , zoo is dit gedeelte evenwel bij een
Handboek niet onmisbaar te achten; te meer, dekvijl
over dit onderwerp zoo vele voortreffelijke werken beítaan , waarvan ook eenige der meest bruikbare door den
Schrijver opgegeven zijn. De mededeelingen van L A U T H
kunnen derhalve uit den aard der zaak niet veel nieuws
bevatten , en weinig meer leeren , dan andere dergelijke
handleidingen reeds gedaan hebben. Slechts het laatfte
gedeelte maakt hierop eene uitzondering. Over liet algemeen kan van deze aanwijzingen tot de ontleedkunde
gezegd worden , dat zij op den weg helpen, en niet zon
raad en wenken laten ; maar vaardigheid in het ma--der
ken van ontleedkundige praeparaten verkrijgt men flechts
door handen aan het werk te (laan. Tot het verkrijgen
van welgelukte opfpuitingen moet men zich eene eigene
vaardigheid verfchaffen , die men bij goeden aanleg als
ongemerkt verkrijgt, en die een ander niet onderwijzen
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kan. De behandeling doet hier alles af. IIet groote geheim , hetwelk R U Y S C H zoude bezeten hebben , wat
namelijk de gewone toebereidingen betreft , heeft mis
meer in eene bijzondere , dien grooten ontleed--fchien
kundige eigene , wijze van behandeling bellaan , die daarr
om juist met hem moest uitflerven , omdat hij haar in
niemand anders als overgieten kon. De zachthéid van
een enl5.el hier en daar nog overgebleven praeparaat van
it u Y S C H, de kracht en toch teedere behandeling der
praeparaten van AL B t N U S fchijnen daar meer heen te
wijzen, dan dat zij geheime mengfels voor opfpuitingen
zouden bezeten hebben, wier zamenflelling verloren is
gegaan, of wier mededeeling door den naijver dezer mannen zoude belet zijn geworden. Men . zoude hier op de
behandeling der werktuigen ,kunnen toepasfen wat bij de
behandeling van het penfeeI van fchilders gezegd wordt ,
waarmede evenwel niet de ftelling vervalt , dat de menging der kleuren veel tot het welgelukken. van het cobriet bijdraagt. Het ontbreekt in onzen tijd niet aan fraaije
en voortreffelijke opfpuitingen ; maar hier en daar wenscht
men , met de kracht , de zachte tinten , het donsachtige
der praeparaten van R v Y s e H en ALBINUS terug. Dit
aanhangfel ware dus welligt beter afzonderlijk uitgegeven, te meer, wijl de leerling achter ieder Hoofdfluk,
waar het vereischt wordt , eene bijzondere aanleiding tot
behoorlijke ontleding der befchrevene deelen vindt. In
negen Hoofdílukken wordt al het hiertoe betrekkelijke
met veel uitvoerigheid befchreven; en het laatlle Hoofduk bevat vooral voor hen, die werk zouden willen
maken van het balfemen van lijken, veel wetenswaardigs ; offchoon dit gehele Hoofdiluk voor de Frarrjche
ontleedkundigen tot dusverre van grooter belang moet
wezen , die er zich tegenwoordig zeer op fchijnen toe
te leggen, de kunst van balfemen der Ouden niet zoo
zeer terug te vinden , als wel op eene of andere wijze
volgens eigene vinding te doen herleven. Hierin fchijnen
fommigen ook wél te hagen, getuige de belangwekkende
mededeeling van den Vertaler, alsmede hetgeen LA U T n
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zelf gedaan heeft ter herf}elling van een vroeger gebal
lijk. Het fchijnt echter, ondanks alle deze pogin--femd
gen, nog niemand gelukt te zijn, het zoo verre te brengen als onze beroemde RU Y s C H, die de lijken niet
Hechts wist te bewaren, maar ze zulk een natuurlijk
voorkomen deed behouden, dat zij meer fchenen te flapen, dan geftorven te zijn. Het ware wel der moeite
waardig, terwijl deze zaak thans in Frankrijk fommigen
zoo zeer bezig houdt , de herinnering aan R u Y s C H te
verlevendigen. In_het Programma ter aankondiging van zijne
ontleedkundige lesfen (1705 ?) fpreekt hij van de lijken van
drie jongelingen, ,, dewelke nu omtrent 10 jaren geleden
„ geflorven, en in het jaar 1695 in Julij en 1696 in Oc„ tober publijk vertoont zijn;" verhalende hij verder :
„ Deze gefeyde ligchaamen hebben haare natuurlijke ge„ ítaltenisfe , door onfe konst, wedergekregen , die fy
„ hadden wanneer fy nogh leefden , en wat `meer is, de„ zelve zijn van tijd tot tijd nogh meer en meer opge„ heldert , gelijk fulkx alsdan zal konnen gefien worden.
„ De eerfile dezer verbeelt een flapende jongelingh ," enz.
En hetgeen vooral opmerking verdient: „ Desfelfs Hers„ fens , Maagh , Darmen, Lever, Milt, Nieren, Hart,
„ Longh en andere ingewanden zijn nogh zoo fris en
„ wel geftelt , dat ze in 't aanfien die van . vele leven
komen te overtreffen." — Dit geheele-„dighemnfc
Programma van het fesde 1dnatomifche Cabinet is der lezing overwaardig. Jammer, dat zoo veel van den arbeid van R u Y S C H zoo ongelukkig is verloren gegaan ,
en dat zijne geheele ontleedkundige nalatenfèhap , vooral
in de vorige eeuw , ten tijde toen de Geneeskunde in ons
Land in zulk eenen bloei verkéerde, zoo zeer fchijnt
verwaarloosd te zijn geworden. Het was echter toen
een tijdvak , waarin afgunst , met alle hare fchandelijke
uitvloeifels , de -4mferdamfche Heelkundigen nog te zeer
verdeeld hield, om tot eenige wetenfchappelijke eensgezindheid te kunnen komen; getuigen de blaauwboekjes
in menigte van dien tijd, van het gefchil van Mr. AN.
BOEKBESCH. 1838. NO. 15.
Uu
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DRIES BOEKELDIAN af, tot die met ABRAHAM
T 1 T s I N OH toe. — Maar genoeg over dit onderwerp.

Ten flotte voegen wij hier, omtrent deze ffdeeling,
nog bij , dat het oordeel van LA U T H over den Ostcotome van HEY NE, te Wurzburg , bevestigd fchijnt te
worden , doordien in Duitschland fommigen over deszelfs aanwending, ook in de Heelkunde, minder gunilig
beginnen te denken.
Wij belluiten deze aankondiging met eenige, door ons
onder het lezen gemaakte, aanmerkingen. Bl. 20 Raat
aantrekken, voor (pannen ; takmaking , voor ver/preiding; beenen (beenderen) der her/ens en herfenfchenkels
(crura cerebri);- het laatfle ware verkieslijker; bl. 31.'kop,
voor hoofd; bi. 112./pan- voor veerkracht; bl. 151. ver
beter afwv ijkingen; bl. 158. in twee helf.-fcheidn,
ten zagen, voor doorzagen ; openbreken , doelmatiger
openbeitelen ; afvoeren , op verfcheidene plaatfen , voor
verwijderen of terugflaan ; op bi. 389 komt bij de befchrijving van het kiemvlies het woord korrelachtige
mas/a voor, waarbij zich de leerling eene groote ophooping van ílof zoude meenen te moeten voorflellen;
desgelijks zoude het woord prop, bi. 387, tot verkeerde opvatting aanleiding kunnen geven ; lins , bi. 429 ,
voor lens; discus proligerus, voor proliferus.
Druk en papier blijven zeer voldoende, en de uitvoering van het geheel doet eer aan de pers des Uitgevers.

.Reize om de darde, gedaan op het Konink lijk Pruis
onder de be--ficheKopvardjPinfesLouz,
1830,
jaren
in
de
velen van Kapitein w. WE N D T ,
1831 en 1832 , door Dr. E. J. P. M E IJ E N ; Hatt
eenige verkortingen uit het Hoogduitsch vertaald door
Dr. G. A C K E R S T R A T I N G H. I fle Deel. Te Groningen , b ij J. Oomkens. 1837. In gr. 8vo. 444
Bl.f3-90.
Onder de verfchillende Reizen , die er in vroeger' en
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later' tijd om de Aarde gedaan zijn, verdient deze eene
onderfcheidende en vereerende plaats. De Schrijver is
(gelijk de Vertaler in zijne Voorrede opmerkt) in ons Vaderland reeds gunílig bekend door zijne bij T E Y L E R's
tweede Genootfchap bekroonde plantkundige Verhandeling , en bekleedt thans den post van buitengewoon'
Hoogleeraar in de Kruidkunde te Berlin. Met de gelegenheid, op den titel vermeld, en met een fchip, dat
naar onze Prinfes F R E DE R I K der Nederlanden zijnen
naam voerde, heeft hij als Arts en Natuuronderzoeker
in deze belangrijke onderneming gedeeld, en als zoodanig van zijne waarnemingen en ontmoetingen in vier Deelen verflag gedaan, waarvan de twee eerfte het gefchiedkundige, de twee laatfle het ftelfelmatige gedeelte zijner
reisbefchrijving bevatten, dat is de uitvoerige befchrijving vooral van de nieuwontdekte dieren en planten,
die in de twee eerife voorkomen. Dr. A c K E R S T R AT I N G H heeft, opdat het werk algemeen gelezen mogte
worden , zich niet alleen flechts tot de vertaling van de
twee eerlle Deelen bepaald, maar ook daaruit nog veel
bloot wetenfchappelijks weggelaten , of althans meer den
hoofdinhoud daarvan medegedeeld; en hieraan fchijnt hij
tot het genoemde einde, zoo veel Ref. , zonder het oorfpronkelijke gezien te hebben, oordeelen mag, zeer wel gedaan
te hebben. Uit een natuurkundig oogpunt vooral moet dus
deze Reis befchouwd worden; en als bijdrage tot de Natuurlijke Historie der bezochte landen, op eene algemeen ver
wijze en in eenen eenvoudig goeden ftiji medege--ílanbre
deeld , is zij zeer belangrijk. Tusfchenbeiden ontbreekt
het echter ook niet aan meer of min merkwaardige ontmoetingen en voorvallen, die voor fommige lezers eene
aangename afwisfeling aan de befchrijving geven ; en ,
offchoon in het verhaal de tijdsorde der reis gevolgd is
geworden , (hetwelk Ref. anders minder verkieslijk vindt)
is het nogtans doorgaans niet zoo dor journalistisch ,
dat zulks de meeste lezers aanmerkelijk hinderen zal.
Dit eerjle Deel is in drie Boeken verdeeld, in welker
eerjle het voorgevallene en opgemerkte op de overvaart
Uu2
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naar de Westkust van Zuid-1lmerika, alsmede in Brazilië, en bijzonder te Rio Janeiro, verhaald wordt. In
het tweede Boek worden de waarnemingen en opmerkingen omtrent Chili medegedeeld, en de verfchillende aldaar bezochte ílreken en plaatfen befchreven. Het derde
Boek , eindelijk, geeft van het verbl jf in Peru, en van
de onderfcheidene aldaar gedane togten , een belangrijk
verflag. Dezen inhoud, die in het werk zelf 6 bll , be haat, breedvoeriger op te geven, zou te veel plaats be haan; maar Ref. vertrouwt , dat men zich bij de lezing
niet teleurgefteld zal vinden.
De vertaling is, zoo verre Ref. zonder het origineel
oordeelen kan , over het geheel wal: hier en daar meent
hij den Germaanfchen oorfprong en het Groningsch Provincialisme wel eens te zien uitkomen ; maar de ver
welke de Heer AC K E R S T R A TIN G Ii be--fchonig,
vraagt
voor „ de gebreken , die, vooral in
fcheidenlijk
„ liet eerst, den onbedrevenen Vertaler en Corrector
„ verraden," en waarvoor hij de zorg ter voorkoming
in het vervolg verzekert, zij hem welwillend toegeftaan
bij een zoo nuttig werk, dat meer dan menig ander ver
onze taal overgebragt te worden , welks prijs-dien
matig geheld is , en naar welks voortzetting men dus
allezins mag verlangen.
De Nederlandfche Westindifche Eilanden in derzelver tegen
D. TEEN S TR A. II Stukken.-wordige(n)tjla, m.
1837. In gr. 8.áo. Te
Sulpke.
bij
C.
G.
4nmJlerdarn
,
Te
zamen 732 BI. f 5 - 20.
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e Heer TEEN s T R A, vroeger reeds gunflig bekend door zijne
Reizen naar de Kaap de Goede Hoop en'Nederlandsch Oostindië, levert ons hier eene uitgewerkte befchrijving onzer iVestindifche bezittingen, met uitzondering van Suriname, hetwelk hij vroeger, in een werk over den landbouw dier ko.
lonie, befchouwd had. Deze befchrijving, vereenigd met de
gefchiedenis, omvat dus de zes kleine eilanden Curacao, Bonaire, 4ruba, St. Marten, St. Eujlatius en Saba, en is de zeer
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naauwkeurige fchildering van een' ooggetuige, doch tevens
inderdaad uitvoerig genoeg, daar men voor de gezegde ei.
landjes , waarvan verreweg het grootfile Hechts 12 3 14 uren
lang en op zijn hoogst een vijfde zoo breed is, ruim 700
bladzijden bezigt. Doch dit vindt, aan den anderen kant ,
zijne verantwoording en verfchooni.ng in het gebrek aan eene
vroegere algemeene befchrijving, waarover de Heer T EE Ns T R A in de Voorrede klaagt , en anderdeels door het belang,
dat onze Natie ook bij die bezittingen heeft. Zijn dezelve
toch, benevens Suriname, de eenige overblijffelen van ons
vroeger zoo aanzienlijk Rijk in de Nieuwe Wereld, waar wij
eens in Nieuw-York zoo wel , als in Brazilië en tot nabij den
Orinoco, wetten gaven, zoo dient dat overblijffel, hoe gering
dan ook, toch gekend te worden, ten einde, zoo mogelijk, het
uit deszelfs diep verval te kunnen opbeuren. Van dit verval
ontmoeten wij bier overal de treurigile berigten. Om nu van de
kleinere eilandjes niet te fpreken, van welke alleen het eenzame
en rotsachtige Saba niet achteruit gaat, zoo is Curafao zoo
diep verachterd, dat de Schrijver de noodzakelijkheid beweert, om, in gevalle de middelen cot behoud en opbeuring,
welke hij voorflaat , geen opgang vinden , en Curaçao zijne
bewoners niet langer voeden kan, de inwoners dan gezamenlijk naar westelijk Suriname te doen verhuizen , om niet van
gebrek te vergaan ! (111e St. bi. 282.) Deze toeband is te
meer te bejamtueren, wanneer men nagaat, dat eenmaal zoo
wel Curacao als St. Eteflatius eene zeer hooge mate van wel.
vaart door den handel hebben bezeten , (niet door den landbouw , waartoe de grond zich niet wel verleent) en het dus
der moeite wel waardig is , ook eens gefchiedkundig te onderzoeken, hoe die volkplantingen den gemelden bloei heb
bereikt en weder verloren.
-ben
De Heer TEEN S T R A fchrijft vrijmoedig;; hij ontziet gee.
ne vroegere magchebbers in die gewesten, en, hoewel hij
aan fommige perfonen , b. v. den Gouverneur LA U F F E R Op
Curaçao, grooten lof toekent , zoo is hij toch over 't algemeen meer overhellende tot laken dan tot prijzen. Ook ontgaan fommige Schrijvers over deze eilanden (waaronder ook
zulken, die men als ooggetuigen mag aanmerken) zijne wel
eens fcherpe berisping niet. Hij omvat voorts al het ook
maar eenigzins wetenswaardige, ja ook de tot in kleine bijzonderheden loopende plaatsbef'chrijving van elke kolonie ,
hetwelk bij Curafao (vooral bij de nadere befchouwing van
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de flad en derzelver art:flreken , haven fortificatiën , publieke
gebouwen, enz. Itte St. bl. 39-86) eene gerektheid bekomt,
,

welke alleen voor hein, die eene onmiddellijke betrekking op
Curacao heeft, van belang kan zijn. Ook in de reis des
Schrijvers door het eiland (bl. 86-161) vindt men ter zijde
van veel wetenswaardigs toch ook vele min belangrijke kleinigheden. Maar inderdaad toont de Schrijver, vele kundigheden in de onderfcheidene vakken der natuurgefchiedenis ,
in Geologie, in delflofkunde, kruid- en dierkunde, ook in
praktifchen landbouw, te bezitten. Men zou echter kunnen
aanmerken, dat de afdeeling landbouw, in het hoofdíluk:
Middelen van befiaan , zeer gereedelijk met het 'hoofdituk :
Voortbrengfelen uit de drie Rijken der Natuur, had kunnen
vereenigd worden, daar het eene zoo wel als het andere eene
befchrijving der voornaamile gewasfen en dieren bevat.
Het eerfie Stuk is geheel aan Curacao toegewijd, en bevat eerst, (na het algemeene overzigt) de ligging, bergen,
rivieren, meiren en het klimaat; daarop de verdeeling (flad ,
Tyillemflad, met de drie groote vooríteden bijna 7000 zie.
len bevattende, of Middendivifse, West- en Oostdivifae); ten
derde een flatistiek overzigt der bevolking in alle derzelver
betrekkingen; ten vierde de middelen van beliaan, waaronder dan de landbouw, veeteelt, jagt en visfcherij voorkomen, ambachten, handel en zeevaart; waarop, ten vijfde,
de rubriek der voortbrengfelen uit de drie Natuurrijken volgt.
Dc toelland van Curaçao is inderdaad beklagenswaardig:
de grond is fleenachtig en doorgaans onvruchtbaar, waarbij
nog veelvuldige droogten komen, welke het hoofdvoortbrengfel, Maïs of Indiaan/die tarwe, beletten te groeijen,
zoodat de oogtien niet genoegzaam zijn, om de inwoners
(15000 zielen) te voeden; terwijl de Haven, die minder werk,
maar ook minder voedfel hebben dan in Suriname, wel eens
van honger Eierven , daar men hun kwanswijs in den ouden
dag de vrijheid geeft, om van hen ontflagen te zijn. Het is
waar, er groeijen hier groote en kleine Mais, de voedzame
aardvrucht Pinda, broodvrucht, oranjeïippelen, waarvan de
bekende drank Curacao geftookt wordt, meloenen, ja zelfs
kokosnoten en dadels, maar van alles (behalve van de mel oenen) te weinig, om hetzij tot genoegzaam voedfel, hetzij
tot artikelen van uitvoer te dienen. (In 1833 was, door herhaald misgewas federt 1828, de ellende ten top, zoodat
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mensch en vee van gebrek vergingen.) Het zout zou daarvoor eenige vergoeding kunnen geven, wierd flechts dit ar
meer beguniligd. En, hetgeen alles afdoet, de zegen_-tikel
rijke handel, die voorheen het te kort van den landbouw
zoo rijkelijk vergoedde, en overvloed op het eiland ver
ook te niet, gedeeltelijk wel door oorzaken buiten-fpreid,s
ons toedoen, zoo als het ophouden van den rijkelijk winstgevenden sluikhandel op Spaansch Tiërra Firma, tegenwoordig de
Republiek Venezuela, waar thans vlaggen van alle Natiën, vooral
uit Engeland, vrijelijk worden ontvangen, en de oorlog van
Noord-Ancrika met Frankrijk en Engeland, na 1775 , waarin
onze Republiek eerst onzijdig was en Curaçao fchatten won;
doch er zijn toch ook andere oorzaken, en zekerlijk verdienen de middelen tot herftel behartiging , welke de Schrijver
opgeeft (bi. 281, 282) en die de Regering in hare hand
heeft: 1) om op de bovenlanden van Suriname Maïs te doen
aantelen en die tegen het zout van Curacao te verruilen; 2)
de fchapenteelt te veredelen; 3) de veeteelt, door het voeden der bezetting met versch inlandsch vleesch, aan te moedigen; 4) het Cochenille -infekt in te voeren, dat zoo ruim
op de Cactus opuntia zou kunnen leven; 5) de handel met
de kust en de naburige eilanden te doen herleven.
Het tweede Stuk begint met de Gefchiedenis van Curacao,
doorgaans onderhoudend gefchreven, uitgezonderd evenwel
de al te breedvoerige gebeurtenis van de overrompeling door
de Engelfchen op 1 Januarij 1807, doordien de bezetting en
de inwoners te veel oude jaar gehouden hadden; waarbij de
verdienfien der Engelfchen B R I S BANE en w o 0 D omtrent
dit feit naauwkeurig tegen elkander worden opgewogen (IIde
St. bi. 138-178). Wat verfchili het ons, wie der roovers
of omkoopers daardoor de meeste dientien aan zijn land bewezen heeft ? Doch ook veel merkwaardigs vindt men in
deze Gefchiedenis, b. v. hoe de heeds op hunne parole d'honneur zwetfende Franfchen dat woord van eer houden (bi.
86-120). Zij, onze toenmalige Bondgenooten, wilden het
eiland verraderlijk overrompelen. — Het is vreemd, dat in
deze afgelegene Kolonie, van 1784 tot 1787, even als in het
Moederland, burgerlijke onlusten heerscheen. — De herhaalde blokkeringen, nemen van vaartuigen en andere ongevallen gedurende den oorlog van 1795--1814, en de gedurige
droogten , hebben daarna den handel en de welvaart van Cu-
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racao zoo diep doen zinken , dat zelfs de langdurige vrede
die niet heeft kunnen herfielten.
Bonaire en Aruba zijn nog veel minder belangrijk en weivarend dan Curacao, aan hetwelk zij ook ondergefchikt zijn.
„ Landbouw beftaat er op Bonaire bijna in het geheel niet ;
„ de plats komt er nog minder voort dan te Curacao, en
„ men moet zich vergenoegen met aardvruchten, yarns, pa„ tattes enz." (bi. 191.) „ Het is eene verbanningsplaats
„ voor veroordeelde Haven of andere misdadigers van .Caracas ," (bi. 189.) „ De Kommandant des eilands , thans de
„ Heer KLAAS S C H o T B o R G H, welke zeven bevallige
dochters heeft, waarvan de kleinfle niet minder dan zes
voeten lang is, (l) waarom men dezelve op Curacao het
„ zevengeJiernte van Bonaire noemt, woont in het fortje aan
„ de baai," (aid.) Het land bezit echter eene zeer rijke
pan van zeezout, waaruit in fommige jaren 100,000 vaten
zijn uitgevoerd.
Aruba is het vóór eenige jaren in aller mond zijnde goud
doch waar naderhand veel minder goud is gevonden-land,
dan men vermoedde. Men vindt daaromtrent hier de noodige
berigten, (bl. 205-210, 214-216.) Het planten. en dierenrijk komt hier veel met Curacao overeen; doch men vindt
er geene herten of reeën, en daarentegen ratelflangen gn kik
waarmede het grootere - eiland niet is gekweld.-vorfchen,
Men heeft hier geen zout, als op Bonaire, ook geenen land.
bouw, maar wel goede weiden.
St. Marten behoort flechts ter helfte (en wel voor de
kleintle helft) aan ons , en voor het overige aan Frankrijk.
De fuikerteelt is hier het hoofdmiddel van betlaan ; doch de
vreefelijke orkaan van 21 Sept. 1819, die hier zeer goed befchreven wordt, en waarvan de uitwerkfelen inderdaad fchier
alle denkbeeld te boven gaan, heeft het eiland geheel ver.
woest, zoodat het nog in eenen zeer treurigen toeband verkeert. De hoofdplaats is het armoedige Philipsburg, bij eene
rijke, doch verwaarloosde zoutpan, die men telkens door
zoet water laat overfiroomen, fchoon er van 1789 tot 1792
705,000 vaatjes van zijn uitgevoerd.
Van alle deze eilanden is er echter geen, zoo diep van
eene hooge mate van vroegere welvaart vervallen als St. Eufiatius. De bevolking betlond in 1780 uit meer dan vijfentwintigduizend, en in 1828 flechts uit tweeëntwintighonderddrieënzeventig zielen (bl. 329.) Maar men moet erkennen ,
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dat eerstgemelde bevolking niet kon blijven beflaan, daar zich
hier , door Neêrlands onzijdigheid gedurende den Amerikaan
oorlog, de handel van alle Antillen had opeengehoopt,-fchen
zoodat de Engelfche roovers onder R o D NE Y, die het eiland
zonder oorlogsverklaring aanvielen en zoo wel particulieren
als landseigendom plunderden, daarin tusfchen de vier en vijf
millioenen P. St. (50 à 60 millioenen guldens !) buit maakten.
Van dezen flag heeft zich St. Euflatius, Bene onvruchtbare
rots, waar men rivieren, beken noch bronnen vindt, en
waar dus alles door den handel bellaan moet, nimmer kunnen herfleilen. I-let eiland is eene vallei tusfchen twee bergen, waarvan de eene alle teekenen van een' uitgedoofden
volkaan , en in het midden een' krater heeft, die zeer wel
begroeid en vruchtbaar is.
Geheel rottig, ja een hooge berg, is het kleine Saba, waar.
toe de toegang zeer moeijelijk is, doch welks bevolking, door
hooge rotfen van de wereld afgezonderd , zich door reine zeden, gulhartigheid, herbergzaamheid, goedhartigheid omtrent
hare flaven en zekere welvaart (het gevolg van tevredenheid)
onderfcheidt.
Voorts is in deze Nederlandfche koloniën onze taal, behalve op
Curafaa, fchíer onbekend ; zelfs op dit eiland is in verfcheidene
huisgezinnen „ het Nederduitsch zoo bekend als het Arabisch,
» en echter rekent men zich van Nederlandfche afkomst,"
(Ifle St. bl. 181.) De volkstaal, door de kleurlingen ingevoerd, is eene foort van verbasterd Spaansch, even als op
Bonaire en Aruba. Op St. Euflatius, St. Marten en Saba
wordt alleen Engelsch gefproken, en de geest op St. Euflatius is zelfs veel meer Engelsch- dan Hollands -gezind.
De befchrijvingen van . den Heer TEEN ST R A Zijn, in
weerwil van derzelver uitvoerigheid, ook fomtijds zeer be.
langrijk, en fchilderen eenige natuurtooneelen op eene tref
wijze. Wij rekenen daaronder die van het gezigt op-fend
het fraaije binnenwater, het Schottegat, op Curacao (Ifle St.
bl. 85, 86); het treffende tafereel van de dropíteengrot bij
Hato, (bi. 105-113); van de' klippen aan de Savonet-baai
(bi. 123, 124); het gezigt van eenen ftarrenhemel onder de
keerkringen (bl. 132); de rotsklompen van Caraccas - baai,
Beekenburg en St. Barbara, welke de Schrijver niet zonder
levensgevaar beklom, (bi. 140-157) allen op het groottte
eiland, en van den uitgedoofden, thans welig bewasfen' krater op St. Euflatius (bi. 335-338). Hier en daar neigt de
fliji tot het luchtige en boertende, doch niet altijd even ge-
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lukkig, b. v. waar hij de naamsveranderingen van Curacao met
die van GEL LEE T'S hoed vergelijkt, (Itte St. bi. 13) en
(bl. 180) Van VAN PADDENBURG zegt: „En deze zal
„ als fchoolonderwijzer op Curacao en die aldaar, ten ge„ volge des te veelvuldigen gebruiks van fpraakwater, de wo„ ning,der f ilzwijgendheid zou zijn ingegaan, de Curacaofche
„ fpraak wel hebben kunnen beoordeelen." Aardiger is de benaming van eene druk voorbijgegane herberg „ de wolken van
„ Curacao," als die ook vergeefs op regen doen hopen. Nu
en dan fteekt de platheid van den Eiijl wel eens bij den ge.
wonen didakt fchen toon af. Somtijds worden er fchriftuurplaatfen zeer ongepast aangehaald, b. v. uit de Spreuken:
„ Daar is een weg, die iemand regt fchijnt , maar het laatfle
van dien zijn wegen des doods ," en van P A U L U s: „ Ziet
dat gij voorzigtiglijk wandelt," en dat bij gelegenheid van
de gevaren van een druipfleenhol (Itle Sc. bi. 110); en nog
eens van P A U LUS : „ Beproeft (niet proeft) alle dingen
„ en behoudt het goede," als waarfehuwing tegen vergiftige
appels. Hier en daar, hoewel niet dikwerf, hebben wij ook
onnaauwkeurigheden en onjuistheden ontmoet, b; v. bi. 2:
De Oostelijke of bovenwindfche eilanden ... liggen langs de
„ kust van de Republiek Columbia." Men weet toch, dat
dezelve bijna,een' regten hoek met de laattle maken. Op bl. 3
fiaat, denkelijk door eene drukfout, grès callaire voor calcaire , en op bl. 3 en 4 Andos voor Andes. Op bl. 217 slaat :
„ Zoo lang deze .(de wolken) hoogten ontmoeten, of don„ kere vochtige wouden, die haar tegenhouden of aantrekken,
drijven zij westwaarts voort." Hier moet men, ook blijkens
het vervolg, lezen: geene hoogten ontmoeten . Op bi. 286 en 287
wordt gefproken van landkrabben, die met corenfchulpen, waarin
zij zich verfchuilen , zouden geboren zijn ; iets , hetwelk niet
wel mogelijk is , daar de krab tot de fchaaldieren en geenszins tot de Mollusken behoort: het gevoelen op Curaçao, dat
de krab eene zeeflak doodt, zich vervolgens van hare fchulp
meester maakt, en dat zij dit,, naarmate zij groeit, aan grootere !lakken herhaalt, vinden wij waarfchijnlijker. Het daarop volgende van de zielsverhuizing der Belgi/che foldaten
in zulke krabben, die in hare fchuip kruipen, is daar ter
plaatfe niet gelukkig aangebragt. Op bi. 4 en 5 des Ilden
Stuks leest men herhaaldelijk van eenen Keizer en een Kei
Evan Spanje, zekerlijk eene vergisfing door de gedach--zerijk
te aan KAREL V. Op bi. 7 wordt eene vertelling van den
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armhartigen Abt D E LA P OR TE met regt voor eene fabel
gehouden, maar op bl. 9 weder als waarheid vooronderield.
Op bl. 11 wordt het Spaan/the water aan de West- en op
bl. 148 des Iften Stuks aan de Oostzijde van Curacao geplaatst. Bi. 341 (Tide St.) wordt gezegd, dat Engeland ons
na een' tweeëndertigjarigen vrede in 1780 den oorlog verklaarde; lees : na een' honderdenzesjarigen vrede, want te
Aken in 1748 was Engeland onze Bondgenoot. Ook op de
taal is de Schrijver niet overal even zuiver, b. v. IIde St.
bi. 2, Curacao heeft — verbonden geweest, en der vaste wal;
bl. 321, 334 en 337, -der berg; elders toeleg voor toeleide,
heigende voor hijgende, enz.
In weerwil dezer feilen, waarvan de meeste van gering
belang zijn, komt ons dit werk als zeer nuttig voor, en verdient vooral de opmerkzaamheid en behartiging der zulken ,
die in betrekking (laan tot het beheer oneer Westindifche
VoikpIantingen : zij zullen hier menigen nuttigen wenk, menige
belangrijke aanwijzing vinden. Mogt de tegenwoordige treurige toehand dier Koloniën eenmaal eene zoo gunfjige verandering ondervinden als Nederlandsch Oostindië, hetwelk ook,
na eerst verloren en naderhand eene zeer bezwarende bezitting te zijn geweest, thans, door de bekwaamheid en geest
éénen Man, het edeltle pronkjuweel aan de kroon-krachtvn
van Nederlands Koning geworden is 1

Gefchiedenis der aardrijkskundige Ontdekkingen, zoo te land
als ter zee, van de vroeg/fe t ijden af tot op heden. Door
w. C O O L E Y. Uit het Engelse/t, met flanteekeningen van
den Vertaler. Idle Deel. Te Haarlem, hij de Erven F.
Bohn. In gr. 8vo. 408 BI. f3 - 75.
Zeer laat na de uitgave, fchoon — en dit flrekke tot verantwoording, immers tot verontfchuldiging van Ree. — niet
zeer lang na het ontvangen van dit Deel, zetten wij ons,
om van hetzelve eenig verflag te geven.
Het bevat de twee eerfee Afdeelingen van een zeer belangrijk werk , namelijk een aaneengefchakeld oordeelkundig ver
achtereenvolgende ontdekkingen, waardoor de-halvnde
aardbol allengs meer is bekend geworden, en dat van de oud
fie tot de laatfie tijden. Zoodanig iets ontbrak tot nog toe
aan onze letterkunde. Het fchrijven van een werk van dien
-
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aard is dan ook geene kleinigheid. Hoeveel oordeelkunde is
er noodig in het ziften der foms fabelachtige, foms tegen.
ftrijdige berigten der Ouden ; hoeveel kennis van de gefchie.
denis van zoo vele borden, die in vroegere eeuwen in onderfcheidene gedeelten van Europa en Azië omzwierven , en
wier gedurig veranderde namen en verblijfplaatfen elk oogen.
blik den draad doen verliezen ; hoe uitgebreide belezenheid
in oudere en nieuwere Aardrijkskundigen, Gefchiedfchrijvers,
reisbefchrijvingen, en wat niet al; en dat alles uit de bron.
nen op te fporen, met juistheid. te vergelijken, tot een zamenhangend geheel te brengen; inderdaad een arbeid van
grooten omvang! Er is wel vele bouwhof voorhanden; vele
Oosterfche Volken hadden hunnen II E E R E N , Indië zijnen
R 0 B ER T S 0 N; maar ganfche ítreken op dit veld waren nog
geheel en al onbewerkt. Een Engelschman , c o o L E y, heeft
voor de uitvoerige Cabinet-Cyclopedie van L A R D N E R onder
aardrijkskundige ontdekkingen,-nome,gfchidsr
van de vroegfle tijden af, te fchrijven, en hij is daarin,
voor zooverre wij uit het gelezene kunnen oordeelen, geluk
gelijk de naam van den Schrijver der Neder -kigeflad;
buiten Europa voor meer, dan eene werktuigelijke-landers
vertaling, borg is. Zoodanig een werk kan in ons land niet
anders dan goeden opgang maken. Hoe eindeloos toch de
ílortvloed zij van onbeduidende Romans , wij mogen vertrouwen , dat meer folide lectuur bij ons niet geheel achter de
bank ligt, en een werk, waarin het vaderland van s c H o vTEN, LE MAIRE, VAN NOORT, TASMAN, ROGGE V E E N (*) en zoo vele andere ontdekkers met luister zal moeten genoemd worden , zal — het kan niet misfen — met wel
volksfierheid ontvangen worden. Wij maken ons-gevaln
dan ook een genoegen van eene eenigzins meer breedvoerige
vermelding van dit eerfle Deel.
De eerfile Afdeeling bevat de Ontdekkingen der oude Molken. De Schrijver begint met de Hebreeuwen. Hij noemt de
oorkonde Gen. X met zegt eene onwaardeerbare bijdrage tot
de gefchiedenis der volkenverfpreiding. Aan M o z E s heeft
men in het algemeen de vroegfile aardrijkskundige berigten te
danken; fchoon zijne inrigtingen, om op Goddelijken last de

(*) Wiens belangrijk reisverhaal ons onlangs gefchonken
werd door het Zeeuwsch Genootfchap der lPetenfchappen te
Middelburg.
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Israëlieten zooveel mogelijk buiten aanraking met vreemden
te houden, voor ontdekkingen niet gunstig waren. Hunne
kennis te dezen was dan ook zeer eng beperkt. Verder bragten het de Pheniciërs en Kartagers, de Engel(chen en Nederlanders der oudheid. Het Is te betreuren , dat wij gèene
oorfpronkelijke, fchriftelijke berigten aangaande hunne togren
hebben. De eertien toch breidden hunne fcheepvaart uit,
niet alleen op de Middellandfche en Roode Zee, maar „aan
„ de eene zijde (volgens het gewone gevoelen) tot Engeland,
en misfchien tot Pruisfen , aan de andere op den Perzi„ fchen zeeboezem en de Indifche Zee, denkelijk tot Indlé
„ toe." De Karthagers zonden onder H A N N o eene ontdek
zestig fchepen uit. Het berigt van dezen-kingsvlota
vlootvoogd (men vindt het o. a. bij HEERE N, Idéen , D.
IV, S. 510, Ned. vert.) draagt alle kenmerken van echtheid. Hij ontdekte een groot gedeelte der westkust van Afrika. Beide deze handeldrijvende volken maakten inzonderheid
Spanje (gezocht om edele metalen) bekend. Aangaande togten om de Noord buiten de Straat van Gibraltar zijn de berigten meer verward en onzeker. Het omzeilen van Afrika
onder PHARAO N E C H O, dat fchitterende punt in dezen ,
fchijnt op geene goede gronden te kunnen worden tegengefproken. REN NEL (Geography of Herodotus , p. 682) en
na hem HE EREN (Idéen , D. II , S. 77) hebben de tegen
tegen die reusachtige onderneming reeds lang we--werping
derlegd. De Schrijver is mede van dit gevoelen, maar past
het, en hieromtrent zijn wij het meer met hem eens dan met
den Vertaler, niet toe op den togt der Hebreeuwen onder
S AL o ai o. De Arabieren dreven meest karavanenhandel,
en bragten hierdoor meer toe tot de kennis van fommige binnenlanden in Azië en Afrika. Van hen gaat de Schrijver over
tot de Grieken , en maakt eerst opmerkzaam op den invloed
der Pheniciërs op dezen. Verder vindt de beroemde Argonauten-togt eene plaats, omtrent welks doel hij eene fraaije
gedachte oppert: „ Misfchien heeft wel eene woordfpeling
„ de fabel van het gouden vlies doen ontslaan, want rijkdom
„ of fchatten, in het Phenicisch malus, komt veel met het
„ Griekfche woord nsallus (een vlies) overeen." De uittogt
is gemakkelijker van de fabelachtige bijhangfelen te ontdoen,
dan de terugrogt. De aardrijkskunde van u o m E R U s is niet
te verachten. Zijn dichterlijk verhaal van• den Trojaanfchen
oorlog bevat in dit opzigt veel belangrijks. Het wonderland

61s6

W. COOLEY

der oude Griekfche aardrijkskunde heeft men niet in het Noorden, maar in het Westen te zoeken, met Sicilië te beginnen.
Hieromtrent is alles vol fabelen. HE S 1 O D U s echter had
reeds meerdere kennis. Op her eigenlijke gebied der gefchie.
denis komt men evenwel eerst met H ER 0 D 0 T U s. De lof
van dezen Vader der Gefchiedenis , en men mag er bijvoegen
der Aardrijkskunde, wordt met verheffing, maar niet te hoog,
aangeflagen. De kennis van oostelijk Europa heeft hij aanmerkelijk uitgebreid; die van Azië minder, fchoon kijne kundigheid ook hieromtrent meerder was , dan die van zijne tijd.
genooten. De kennis, die hij van Afrika verkreeg, was betrekkelijk zeer groot, vooral van Egypte en Lybië. Omtrent
westelijk Europa wist hij weinig. De Schrijver noemt het
werk Van, HERO D 0 T us het kostbaartie gefchenk , dat immer aan de letterkunde of wijsbegeerte van Benig volk In
deszelfs jongelingsjaren gedaan is. 's Mans ligtgeloovigheid
wordt, onzes inziens wat al te fterk , door hem ontkend.
$ c v L A x maakte zich vooral verdienftelijk door het bekend
ontdekkingen der Karthagers P VT II e 4 s van-makenvd
Marfeille (Masfilia) deed eene reis langs de kusten van Spanje
en Gallië naar Engeland en het beroemde ultima Thule (den.
kelijk Shetland), en vervolgens naar de Oostzee. „ Ook wist
„ hij , dat de thans nog zoo genoemde poolJlar (in den slaart
„ van het flerrebeeld de kleine Beer) niet naauwkeurig de
,, plaats van het Noorden aanwijst." Dit laatlie is zeer onnaauwkeurig. In den tijd van P VT HE A s was de fier Kochab
nog poolfter.
Aan Y E N o P H ON, fchoon hij de aardrijkskunde niet zeer
uitbreidde, heeft men eenige belangrijke bijzonderheden, te
danken (vooral in zijne Avaf3acts)• K TE S i A s bezocht Indië. H I P P O C A A TE S doorreisde Scythië , Kolchis, Thracië
en Klein -Azië. De berigten der genoemde en andere reizigers werden tot een geheel gebragt „door een dier buitengewone mannen, aan welke de Natuur het zeldzame regt
„ fchijnt te hebben verleend, om theoriën te bouwen, door
ARISTOTELES: Zijn leerling ALEXANDER deGr00te
(wiens togten de Schrijver, zeker uit ingenomenheid met derzelver belang voor zijn onderwerp, in een veel te gunftig
licht plaatst) deed uitgebreide ontdekkingen, en bewerkte
eene grootere omwenteling in de kennis der aarde, dan bijna
eenige andere gebeurtenis in de oude gefchiedenis. Dit, en
de fcheepstogt van zijnen veldheer N E A R CH u s, wordt met
;
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oordeel uiteengezet, waaromtrent men meer uitvoerige en keurige opmerkingen verfchuldigd is aan R 0 n E R T S 0 N, Historical
Disquifition concerning the kno vledge, which the Ancients kat of
India, (waarvan Ree. eene met een paar goede Kaarten voorziene Franfche vertaling bezit, dmfl. 1792, kl. 8vo, en
waarvan ook eene Nederlandfche beftaat.) Zekere j A M B oL u s zou op Ceylon (Taprobane) vertoefd hebben. Het ver.
haal zij eene fabel, maar de berigten fchijnen echt. Aan
ER A T O S T H E N E s en anderen is men veel verpligt. De reis
van EU no Y us is inzonderheid zeer belangrijk. De Vertaler, van wien het bekend is, dat hij met bijzondere fcherpzinnigheid overeenkomílen weet op te fporen, vergelijkt hem
in verfchillende opzigten fraai bij c 0 LU MB U s.
Nu volgen de veroveringen en ontdekkingen der Romefnen.
Aan den veroveringsgeest dier heerschzuchtige natie heeft
men eenen fchat van aardrijkskundige berigten te danken. Van
het werk van s T R A n o geeft de Schrijver eene oordeelkun.
dige fchets. „ De gefchriften van D I O N Y S I U S P E R I E ^, GETES (den reiziger) en van POMPONIUS MELA,
„ beide uit de eerfie eeuw onzer jaartelling, kunnen echter
met flilzwijgen voorbijgegaan worden ; zij fchréven van an„ deren uit, of bragten de verftrooide berigten te zamen,
en voegden niets bij den reeds verkregen fchat van kun„ digheden." Aan JULIUS CAESAR enaanJuLIANUs,die

de kusten der Oostzee leerde kennen, wordt regt gedaan. T Ac I T U s levert veel belangrijks; hij is gewigtig voor Brittannië, onfchatbaar voor Germanië. PL I N I U S bragt insge.
lijks veel toe tot de kennis van Cermaansch (*) Europa, en
zijn verflag van den togt van B A L n u s naar de binnenlanden
van Afrika is, hoe kort en onvolledig ook, eene gewigtige
bijdrage . A R R I A N U S breidde in zijn handelsberigt de kennis van Indië aanmerkelijk uit, Inzonderheid ten aanzien van
China. De verdien!len en m.isflagen van P T O L E M E U S worden naar eisch vermeld. In de eeuw van dezen had „de
„ aardrijkskunde der Ouden haar toppunt bereikt." Kort na
(*) Wij nemen dit woord hier in den ruimteli zin, dien
latere tijden er aan gegeven hebben. Zij dit niet naauwkeurig; welnu! wij beroepen ons op de hedendaagfche diplomatie, die ook (preekt van Noordfehe Mogendheden, fchoon
Oostenrijk niets noordelijker ligt dan Frankrijk en veel minder dan Engeland. Ree.
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zijnen leeftijd zag het Romeinfche rijk hevige fchokken door
de invallen vooral der Cothen en Hunnen , waardoor zoo vele
omwentelingen ontfonden, dat het niet gemakkelijk is, flellige berigten te bekomen.
(Het vervolg en flot hierna.)
Astoria, of avontuurlijke Ref ze naar en over het Klipgebergte
van Noord-Amerika, ondernomen in het belang der door
den Heer J. J. A S T 0 R opgerigte Pelterij - Compagnie , en
befchreven door WASHINGTON IR VING. II Deden.
Naar het Engelsch. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes,
Pz. 1837. In gr. 8vo. 677 Bi. f 6. 50.
Dit werk behelst een verflag der onderneming van j o H A N
JACOB ASTOR, eenen Duitfcher, die in het jaar 1784 in
Noord- Amerika kwam, en aanvankelijk den handel in pelterijen
op eene kleine fchaal dreef. Maar, nadat zijn vermogen door
dien handel grootelijks vermeerderd was, werd hij in het jaar
1809 de Richter en het hoofd van eene Maatfchappij , onder
de benaming van dmerikaanfche Pelterij - Compagnie, en was
in ttaat, om uit zijn eigen vermogen aan die Maatfchappij
een millioen dollars voor te fchieten. Er werd te NieuwTork een fraai fchip uitgerust, de Tonquin geheeten, van
290 tonnen last, met tien flukken en eene equipaadje van
twintig koppen. Het moest de bevolking , levensvoorraad ,
ammunitie en koopmansgoederen overbrengen, welke ver
werden tot het vestigen van een' verfierkten handels--eischt
post aan den uitloop der Columbia. De Tonquin ligtte het
anker op den 10 September 1810, deed de Sandwich - eilanden
aan , en kwam in de% lente van het jaar 1811 voor den mond
der Orega of Columbia- rivier aan. Daar Richtten de reizigers
een veríterkt Etablisfement, hetwelk, naar het hoofd der ge
onderneming, den naam ontving van Astoria. Korten-hel
tijd echter na de vestiging der Kolonie werd het fchip de
Tonquin afgeloopen door de wilden , en deszelfs bemanning
vermoord, op een enkel perfoon na, die, doodelijk gewond,
den brand in het kruid flak, en zoo zichzelf en meer dan
honderd der aanvallers, bij het fpringen van het fchip, het
leven benam. Intusfchen was er door den Heer A S T o R
Bene tweede expeditie te land gereedgemaakt , beftemd om
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de Misfouri op te varen , en zich over het klipgebergte naar
hetzelfde punt te begeven als de Tonquin , eene linie van ge.
meenfchap dwars door het vaste land op te zoeken, en de
plekken op te nemen , alwaar de binnenlandfche kantoren
zouden kunnen geplaatst worden. Deze expeditie, met de
genen , die zich van tijd tot tijd bij het reisgezelfchap voeg.
den, uitmakende een getal van omftreeks zestig perfonen,
ging fcheep in vier vaartuigen, waarvan één zeer groot en
van eene draaibas en twee houwitfers voorzien was , vertrok
van St. Louis , aan de Misfisfrpi , een weinig beneden den
uitloop van de Misfouri, en voer deze laattle rivier op tot
tusfchen 46° en 47° N. B., 1430 mijlen boven derzelver uit
Mssfsfipi. Daar kochten onze reizigers van-wateringd
de Iricaras, zijnde de Indianen of inboorlingen van deze
landfireek, paarden, en aanvaardden hunnen togt te land naar
en over het klipgebergte. Na elf maanden zwervens door
een woest land, na het doorftaan van moeljelijkheden en rampen van den vreefelijkilen aard en van de fchrikkelijkfie gevaren, en niet zonder dat eenigen van hen op dien togt om.
gekomen en verloren geraakt waren , bereikten zij den mond
der Columbia en de aldaar door hunne deelgenooten gevestigde volkplanting Astoria. Onder gunflige vooruitzigten
knoopten de nieuwe volkplantelingen handelsbetrekkingen aan
met de inboorlingen. Spoedig echter deed de wangunst der
Engelfche pelterijhandelaars geheel deze onderneming mislukken, en gedurende den oorlog tusfchen de Vereenigde Staten
en de Engelfchen, in 1813, werd Astoria door de laattien
gewapenderhand ingenomen, en deszelfs naam in dien van
Fort George veranderd. — Zietdaar den hoofdzakelijken inhoud van dit werk. De titel en de naam van den Schrijver
deden ons vermoeden, dat wij hier meer een romantisch voort_
brengfel , dan het verhaal zouden aantreffen van eene reis,
die werkelijk heeft plaats gehad. Bij de lezing zelve werden wij onze dwaling gewaar, en overtuigd, dat de beroemde Schrijver inderdaad niets anders gedaan heeft, dan den
leiddraad te volgen van de oorfpronkelijke dagboeken der genen, die in perfoon deze reis gedaan hebben. Moge dan nu
de lezer hier al minder vinden van datgene, hetwelk de benaming Avontuurlijke Reize hem doet verwachten, het werk
wint er bij in belangrijkheid. Men moet zich inderdaad verbazen over den moed en het beleid van een enkel perfoon,
die zulk eene onderneming tot fland bragt; eene onderne.
Vv
BOEKBESCH. 1838. NO. 15.
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ming, die eenen beteren uitflag waardig was. Tevens ontbreekt het in 't verhaal van deze reis niet aan zoodanige
vreemde ontmoetingen, als gefchikt zijn om een aangenaam
onderhoud op te leveren, liet werk verfpreidt licht over
verfchillende volksflammen en volkskarakters, en over een
gedeelte van Noord-Amerika, hetwelk zelden door gewone
reizigers bezocht en tot nog toe weinig bekend is. De vertaling komt ons voor wél uitgevallen te zijn; zoodat om dit
alles het reisverhaal aanbeveling verdient aan alle beoefenaars
van land- en volkenkunde, en over het geheel aan dat gedeelte van ons lezend publiek , hetwelk het nuttige en
belangrijke met het onderhoudende en aangename wenscht
gepaard te zien.

Nieuwe Werken van het Zeeuwsch Genootfchap der Weten
Uien Deels 3de Stuk. (Dagverhaal der Ontdek -fchapen.
JACOB ROGGEVEEN , met de Sche--kingsrevaM.
pen den Arend, Thienhoven en de lfrikaanfche Gale!, in
de jaren 1721 en 1722. Met toejlemming van Zane Excellentie den Minister van Koloniën uitgegeven door gemeld
Genoot/èhap.) Te Middelburg, b ij de Gebr. Abrahams.
1838. In gr. 8vo. XL, 203 en 24 Bl. f 2- 90.

E iken beminnaar der Letteren zal het voorzeker verheugen,

dat het Zeeuwsch Cenootfchap der Wetenfchappen , federt eenigen tijd, zoo vele blijken van vernieuwde werkzaamheid begint te geven. Niet alleen de fpoediger voortgang in uitgaaf
van boekdeelen, maar vooral het belangrijke van den inhoud
der werken zelve, kan en moet (trekken tot handhaving van
den roem des Genootfchaps , dien hetzelve bevorens , vooral
onder het Voorzitterfchap van den zoo verdienPelijken, maar,
helaas! aan het Vaderland reeds lang door den dood ontrukten LAM B EEC H T S EN, verkregen en gevestigd had. Wij
hebben reeds voor het eerlte Stuk des eertien Deels de Verhandeling over de aloude gejteldheid der Provincie Zeeland,
door den Heer AB UTRECHT DRESSELHUIS; Wij wachten voor het tweede Stuk de Verhandeling van den Heer
R E T H AAN MACAR É over bij Domburg gevondene Munten
en Penningen , die veelal tot dezelfde flotfommen, langs eenen
anderen weg van navorfching, henenleidt; en inmiddels ont-
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vangen wij thans in het derde Stuk deszelfden Deels de uitgaaf van het zoo lang vruchteloos gezochte Dagverhaal zijner Ontdekkingsreis , door Mr. JA Co a P.O G GE VEEN zei.
ven weleer in handfchrift gebragt , en waarnaar onder anderen
ook de Rus/i/èhe Admiraal K R US E N S T E R N verlangend
uitzag.
De ijverige VAN WIJK, R z. had zestien jaren doorgebragt
onder vruchtelooze nafporingen. Corresponderend Lid van
het Bataviaasch Genootfchap geworden , deed hij aan hetzelve
het voorlel , om bij de papieren der voormalige Oosc-Indi.
fche Compagnie , welke de fchepen Van R 00 GE V E EN had
verbeurd verklaard, het noodige onderzoek te doen. Dit had
ten gevolge , dat Z. Ed. van den Algemeenen Secretaris een
affebrift ontving van het Befluit der Indifche Regering van
den 30 Oct. 1722, en een uittrekfel uit hare generale Mis.
five van den 30 Nov. van dat jaar, waaruit bleek, dat een
Journaal van R O G G E V E E N's eigene hand, als ook van twee
zijner fchippers of huurlieden, met de oorfpronkelijke In.
ftructiën en meer andere stukken , aan de voorzittende Kamer te linflerdam, en bij wege van affchrift aan die van
Middelburg, in Zeeland, waren gezonden. Wel vervoegde
zich de Heer v A N WIJ K nu tot Z. Excel!. den Minister van
Koloniën, Baron v A N D E N B o S CH, en liet die Staatsdienaar een naauwkeurig onderzoek in de oude Archieven der
voormalige Oost - Indifche Compagnie bewerkffelligen , doch
te vergeefs ; maar de Heer Mr. P. P o u S, wien de zorg voor
de Archieven der Compagnié s Kamer te Middelburg federt
lang was aanbevolen, werd door den Minister uitgenoodigd,
om in die Archieven te zoeken, of er dáár zich welligt een
affchrifc van dat Dagverhaal mogt bevinden, en zoo ja, hetzelve aan hem, Minister, op te zenden.
Na menigvuldige vergeeffche pogingen, ontdekte de Heer
P o u s eindelijk, geenszins in de papieren der O. I. C. , maar
in het West - Indifche Archief, onverwacht eenen bundel papieren, ten opfchrifc hebbende: Stukken, touchérende de gecon/is keerde West - Iadifche Schepen den Arend en Thienhoven ,
in dato 30 Nov. 1722, en daarbij de authentieke Affchriften
van het Dagregister der Reis van Mr. j. R o G G EVE EN,
met alle daartoe behoorende Rukken. Hij gaf daarvan eerst
kennis aan den Minister van Koloniën voornoemd, en deed
vervolgens verflag in de maandelijkfche Vergadering van het
Zeeuwsch Genootfchap van 7 Dec. 1836. Naderhand is de uit.
Vv 2
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gaaf van het gevondene aan gezegd Genootfchap toegefiaan,
en het heeft er zich , naar ons inzien, loffelijk van gekweten.
Het geheel is goed en vrij zuiver van feilen gedrukt. Na
een doelmatig Voorberigt, gevolgd van een welgefteld en behoorlijk gelaafd Levensberigt onzes Zeereizigers door Mr.
s. D E wi N 0, en eindelijk na belangrijke bijlagen , tot het
aan 's mans vader ARE N T R O G GE V EE N bevorens verleen.
de Octrooi ter bevaring van de dufralifche Zee, verder tot
de uitrusting van Mr. J. R O G G E V EEN zelven, tot de onderhandelingen tusfchen de O. en W. Indifche Compagniën
over de gedane verbeurdverklaring, en tot den geflachtboom
der familie R 0 GO EVE E N betrekkelijk, ontvangt men het
Dagregister zelve, behoudens herflel van eenige ongelijkmatigheden in de fpelling van het authentieke Affchrift, het.
welk is nagedrukt. Eenige b voegfelen befluiten liet geheel,
en ftrekken, met deze en gene aanteekeningen onder den
tekst, deels tot opheldering, deels vooral tot handhaving
der eer van Mr. J. R 0 G GE VEE N, en aanwijzing der meest
in hei oog loopende valfche opgaven in de zoogenaamde
Tweejarige Reize, en in het werk van den Serjant B E xR E N S, waarin mede van den togt van ROG G E V E E N, doch
niet zonder verkrachting der waarheid , verftag werd gegeven. En die beide, van dwalingen overvloeijende opitellen,
waren echter tot beden de éénige bronnen, waaruit men de
kennis van R O G G E V E E N'S reistogt putten kon. Hoe ge
voor de waarheid van gefchiedenis en aardrijkskunde,-lukig
hoe gelukkig voor de wel eens miskende eer van onzen landgenoot, dat zijne eigene berigten gevonden zijn en het
licht zien 1
Het werk is deels verfierd , deels bruikbaarder gemaakt
door het portret van des Zeereizigers vader A RENT R o G
G E V E E N , met fac - ftmile van diens handteeken er onder;
door fac-fimile der handteekening van Mr. j. R O GO E V EE N
zelven op de minute van zijn Testament, voor den Notaris
CRAMER, te Middelburg, den 8 Junij 1728, gepasfeerd ;
door de afbeelding van zekere Poort van vaartuig, hetgeen
men een Tartaan noemde, naar de teekening van den Adel.
borst DAM M E, en door de bij het werk onmisbare kaart
van den Heer Lector DE KANTER. De fteendruk van dat
alles is zindelijk uitgevoerd door de Heeren K O OLE en
ROEST te Middelburg.
Wij eindigen onze aankondiging met overfchrijving van het
-
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lot van onzes Zeereizigers Levensberigt door den 1-leer Mr.
s. DE WI ND, Vice-Prefident des Genootfchaps: „ R 0 G, GE V EE N zette zich , na deze rampfpoedige reis , weder
„ in zijne geboorte(lad (Middelburg) neder, alwaar hij (ge
lijk ons uit echte Rukken gebleken is) zijne overige levens_-„
dagen in zeer onafhankelijke omflandigheden gefleten heeft.
„ Hij is nimmer gehuwd geweest, en overleed te Middel.
„ burg in het begin van de maand Februarij 1729, in den
„ ouderdom van 70 jaren. Het jaar te voren was een zoogenaamd Verhaal zijner Reis , onder den titel van : Twee„ jarige Reize rondom de It erelil, in het licht verfchenen.
„ Hij heeft dit Verhaal, 't welk zulk een verkeerd denkbeeld
van hem gegeven heeft, dus nog kunnen lezen, en zoo
„ hij het gelezen heeft, hoe moet het hem dan in den avond
van zijn leven gegriefd hebben, dat een togt , dien hij met
zoo veel ijver ondernomen en met zoo vele gevaren en
rampen volvoerd had, hem voor de oogen zijner Landge„ nooten bijna in een belagchelijk daglicht (lelde! Zoude
„ het vreemd zijn, zoo hij zelf de uitgave van zijn Dagre
gister had bij de hand genomen, en reeds het een en ander-„
tot zijne verdediging had ten papiere geíleld ? Zoude het
onmogelijk zijn , dat zoodanig Handfchrift nog onder de
nakomelingen zijner Erfgenamen in wezen ware? De on.
mogelijkheid hiervan zal wel niemand willen flaande houden;
en daar het ons bekend is, dat, in meer dan ééne plaats
van ons Vaderland, de naam van R 0 G GE VEE N nog in
„ aanwezen is , hebben wij, om misfchien dezen of genen op
„ het fpoor van 's mans papieren te helpen, hier eene geflachtlijst van ROGGEVEEN bijgevoegd,, zoo verre wij
„ die uit Stedelijke en andere Registers hebben kunnen op„ zamelen."
Referent wenscht hartelijk, en koestert ook de verwachting, dat het Voorzitterfchap van den Heer Profesfor DE j oNG E aan het Zeeuwsch Genoot/chap der Wetenfchappen de glans.
rijke dagen teruggeve, waarover het zich, gedurende het
praefidium van nu wijlen den Heer Mr. N. C. LAMB R E C H TS E N VAN R I T T H EM , zoo dikwijls verblijden mogt.

Handboek spoor Notarisfen , volgens de Nederlandfche Wetgeving. Bevattende: eene behandeling van alle die onder.
werpen, welke bij de onderfcheidene Wetboeken voorkonten,
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en op de Notariéle practijk toepastel jk zijn; alles opgehel.
derd door voorbeelden en voorfchriften van de onderfcheidene
Akten, met eene opgave tevens van die bepalingen, waarin
de nieuwe Wetgeving van de Franfche verfchilt. Door Mr.
P. M A B á , ) U N. , Regter Plaatsvervanger in de Regtbank
van Eeroen Aanleg, Advocaat en Notaris te Haarlem. Iffe
Deel. Tweede verbeterde Druk. Te Haarlem, bij de Wed.
A. Loosjes, Pz. 1838. In gr. 8vo. XXVI en 288 Bi. f3.:
Handboek voor Burgers en Kooplieden, houdende voorbeelden
van dkteu, welke in burgerlijke zaken en zaken van koophandel, volgens de wet, onderhandsch mogen worden opgemaakt. Uit het Fransch vertaald, vermeerderd, en naar
de nieuwe Wetgeving omgewerkt, door Mr. C. T H E M M E N.
Te Kampen, b ij K. van Hulst. 1838. In kl. 8vo. XII en
189 BI. f :- 90.

De duidelijkheid, eenvoudigheid, juistheid en beknoptheid

van het Handboek der Notarisfen door G o u x zullen wel
altijd bewonderd worden. De form, waarin het is opgetleld,
bij wege van vragen en antwoorden, maakt het voor een leerboek uitnemend gefchikc, en de telkens daarin voorkomende
formulieren zijn kort en zakelijk. Het Handboek van Mr.
at A B 9 , thaws naar de nieuwe wetgeving door hem omgewerkt wordende, is in doorloopenden fijt. Het is meer een
werk van diepere ftudie en breedvoeriger van inhoud. Naar
het eerl}e Deel te oordeelen , (zijnde de andere twee Deelen
dezer omwerking nog niet verfchenen) kunnen wij het den
Notarisfen ruimfchoots aanbevelen , daar het hun , bij de ver
wetgeving, van zeer veel dienst kan zijn. Niet-anderig
alle voorkomende formulieren zullen evenzeer bevallen; maar
het was ook den Schrijver niet te doen om de Notarisfen
te leeren, hoe zij hunne Akten zullen opilellen. Ieder volge
daarin zijne manier, zoo die hechts doelmatig is. Hier was
de zaak, zoodanige voorfchriften te leveren, waarin het kenmerkende der Nederlandfche wetgeving op den voorgrond
Rond, en bij welker hoofdzakelijke volging men voor nulliteiten en boeten bewaard bleef. Hartelijk wenfchen wij, dat
de nieuwe wet op het Notariaat vóór de uitgaaf van het
laatfee Deel het licht zie : want anders zou daardoor veel
aan dit ,-landboek, buiten fchuld des Schrijvers, blijven ont-
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breken, noodra die nieuwe wet eenmaal zal vervaardigd en
aangenomen zijn.
Van veel nut voor Burgers en Kooplieden is ook her hier
mede aangekondigde Handboeksken van Mr. T H EM ME N.
Alleen wenfchen wij, dat ieder zich toch herinnere, dat, al
Raat het vrij, meest alle Akten onderhands te maken, dezelve desniettegentlaande zelden de zekerheid, en nooit den
waarborg leveren, alleen te vinden bij Akten voor Notarisfen
verleden, als welke Notariéle Akten niet flechts geloof ver
zake van valschheid, maar ook dit-dientofchrjvg
voorregt bezitten, dat de Ambtenaar voor fchaden en intresten verantwoordelijk is, voor zoo veel er, door zijn verzuim , iets aan ontbreken mogt. Tegen zoogenaamde zaak
Contracten maken, heeft men-warnems,diohfc
nimmer eenige Actie tot fchadevergoeding, als er iets aan
hun werk ontbreekt, omdat de Rukken , door hen in waarheid vervaardigd , door de partijen alleen worden geteekend ,
en dus als het werk der partijen zelve worden befchouwd.

R I E N Z a, de laatffe der Tribuns. Naar het Engelsch van
E. L. B U L W E R. IIIde Deel. Te Deventer, 3ij M. Ballot.
1837. In gr. 8vo. f3. 20.

V

oldoende aan de belofte, bij de voorloopige aankondiging
van de twee eerfie Deelen gegeven, gaan wij nu van dezen
Roman des bekenden B U LW ER eenig verflag geven.
De held is een historisch perfoon, N IC oL A o (hier coLA)
DI RIE1ili, ook NICOLAO LORENZO genoemd. De gefchiedenis doet hem kennen als een man, die in de helft der
14de eeuw Rome in rep en roer bragt. Door krachtige volks
algemeen toegekend,. wist hij het Ro--welfprkndhi,m
meinfche gemeen tegen de Adelregering van dien tijd in het
harnas te jagen, ware en vermeende grieven breed uitmetende, en zich tot Heer van Rome, onder den naar vrijheid
zweemenden naam van Tribun, wetende te verheffen. Bui
beslaan, fchermende met de groote her.-tengwofluva
inneringen, aan de gefchiedenis zijner vaderstad verbonden,
Paus noch Vorllen ontziende, verhief hij zich tot het hoog_
lie gezag, gerugtieund door de wasfa der bevolking, verdreef den Adel, vleide het volk, maar fpeelde, om eeneuit-
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drukking, elders (*) aangaande hem gebezigd, over te nemen, „ op zijne beurt (gelijk het gemeenlijk gaat)dend.win„ geland." Verdreven, begaf hij zich, na vele omzwervingen, tot den Paus te .1vignon, die hem eerst gevangen zette, doch daarna , uit ftaatkunde zoo het fchijnt, als Gezant
naar Rotre zond, waar hij op nieuw den ouden invloed wist
te herwinnen, door zijne welfprekendheid andermaal het volk
betooverde , doch in een oproer gedood werd , nadat zijn paleis in brand geíloken was, en hij te vergeefs gepoogd had,
in een bedelaarsgewaad te ontfnappen.
Deze gelukzoeker, want meer fchijnt hij toch inderdaad
niet geweest te zijn, en als zoodanig door de Italiaanfche
Gefchiedfchrijvers, en door G I B B o N, wiens oordeel over
de latere Romeinfche Gefchiedenis alles behalve oppervlakkig
is, beoordeeld; deze man wordt onder de handen van B v LW ER een geheel ander perfonaadje. De bekende flaatkundige denkwijze van den Engelschman fchijnt hem hier te hebben vooringenomen. Althans RI EN Z I wordt bij hem een
volksheld; een magtige en heldhaftige verdediger van het tooverdenkbeeld : volksvrijheid; een befchermer tegen'ondragelijke (dat
fpreekt van zelf) onderdrukking ; een w 1 L L E M V A N OR A N3 E b. v. tegen de Spaanfche overheerfching ; fchoon B U L.
waR hem, zonderling genoeg, herhaaldelijk en met welbehagen vergelijkt met NAPOLEON, met when hij ook in ge
overeenkomst zou gehad hebben. Vreemd is het-latenig
toch, dat deze Franfche gelukzoeker, een van de grootfie
Despoten, die er ooit geweest zijn, de afgod is geworden
van de vrijheidsmannen onzer dagen. Doch dit in het voor
-bijgan.
liet werk is volflrekt geene levensbefchrijving van R I E Nzl; eene reeks noeme men het liever van tafereelen uit de
meest lichtende punten in zijn leven, naar de regelen van
den historifchen Roman aaneengevlochten, doormengd met
epifoden, die echter allen, en anders kan men het ook van
deze geoefende hand niet verwachten, mét het hoofdonderwerp zamenhangen. De Roman heeft dus, om het zoo te
zeggen, een Episch voorkomen. De belangftelling klimt ge
Deel, maar dit fchijnt meer en meer-durig,fchonet
daar vrij vervelend is, zoo zelfs,
en
te
worden,
hier
mode

) SuixERs ent VERDURG, lllg. Gefch. St. VI, bi.
$54. Zie ook aid. St. V. bl. 20.
(
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dat Ree. zich foms geweld moest aandoen om voort te lezen. Het vervolg vergoedt dit echter rijkelijk. R i E N z I,
met één woord, is een der kunJligfte Romans, die wij immer
lazen ; niet zoozeer door het ingewikkelde van knoop en
fituatiën , in welk opzigt wij den Jood van S P I N D L ER Dog
niet overtroffen hebben gevonden; maar door fchildering,
karakters, bijl, en wat verder van den kant der kunst voor
zulke gefchriften eene aanbeveling is. Meesterlijk b. v. is
de teekening der karakters in derzelver fijníle nuances. Wij
noemen alleen den trotfchen O R SIN i; den woesten WA t.TER D E M ON T R E A L , een der meest uitgewerkte karakters; den onbuigzamen fmid CEC CO DEL V E C C H I 0; den
edelen AD A I A NO D,I C A S T E L L o, een der fchoonfte ; de
praalzieke NINA DI RASEL LI, RIENZI'S gade; de zach.
te, beminnelijke IR ENE, zijne zuster, allen met fijne men.
fchenkennis gefchilderd. Het eenige, dat wij in dit opzigt
zouden aanmerken, is de min natuurlijke fnelle overgang van
liefde en bewondering tot gloeijenden haat tegen ai EN Z I
bij ANGELO V I L L A NI. Dat hij na den dood van WALT E R DE M O N T R EA L den Tribun niet meer met die ver.
kleefdheid aanhing, is allezins natuurlijk; maar het ware,
dunkt ons, meer overeenkomfiig het anders niet onguntlige
karakter van dien jongeling geweest, dat'dankbaarheid jegens
zijnen weldoener hem hadde wederhonden van aldus te han
Wij zeiden zoo even, dat het werk het voorkomen-delr.—
heeft van tafereelen , die eenigzins op zichzelve flaan. Daaraan mag wel iets toebrengen, dat vele partijen zoo uitfie.
kend levendig gefchilderd zijn. Hierin ligt , naar ons gevoel, de meeste voortreffelijkheid van het werk. Meester.
Hukken zijn b. v. de moord van RIENZI'S broeder; de uitlegging van het oude opfchrift ; R I EN z i's huldiging; zijn
paleis ; A N GE L o's aankomst bij NI N A; het vatten op een
gastmaal , de veroordeeling en begenadiging der zaamgezwo.
rene Edelen, en wat niet al! Maar vooral die onovertref.
bare fchildering van de pest te Florence, met T H U C Y D I D E S
te vergelijken, welke alles achter zich laat, wat wij van
dien aard ergens lazen, en met regt nerfchrikkelijk fchoon
kan heeten. Men hoore eenige regels uit het begin: „ Al„ les was fill, ledig en verlaten; en zelfs het licht des He„ mels had eene ziekelijke en akelige flikkering. De venters
en deuren der Hulpen , aan de zijde des wegs, waren groo.
„ tendeels digs gefloten, en ílonden er al enkele open, ner-
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„ gens werd men iemand der bewoners gewaar. De ploeg
,, lag fiil, het fpinrad fnorde niet, mensch en dier hadden
„ eenen akeligen rustdag. Er was een fchrikkelijker vloek
„ over het land uitgefproken, dan de vloek van c eïN. (?)
„ Nu en dan kruiste eene enkele geflalte, gewoonlijk in her
donkere gewaad van een' kloosterling gehuld, den eenza „ men weg, zag den reiziger met een loodkleurig aangezigt
„ verwonderd aan , repte zich verder en verdween in de eene
„ of andere woning, uit welke zich het flaauw gekreun van
„ een' fiervende deed hooren , hetwelk men, zoo de vreefe.
„ lijke ftilce niet alom geheerscht had, naauwelijks op den
„ drempel zoude hebben vernomen. Toen de reiziger de stad
,, naderde, werd het tooneel wel minder eenzaam, maar nog
„ akeliger. Daar zag men karren en draagftoelen, met digte
bekleedfelen omwonden, diegenen verbergende, welke in
de vlugt hunne veiligheid zochten, vergetende, dat de Pest
,, overal was! En toen deze fombere rijtuigen, voortgetrok„ ken door paarden, half ontvleeschde, fchaduwachtige geraamten, welke Hechts met moeite verder kropen, hem
„ langzaam als lijkwagens ontmoetten, brak fomtijds een
„ fchreeuw de algemeene flute af, en de klepper des reizi„ gers fprong verfchrikr ter zijde, wanneer de een of andere
„ rampzalige, bij wien de plage uitbrak, door de zelfzoe„ kende onmenfchelijkheid zijner makkers uit het rijtuig ge„ worpen en op den weg alleen werd gelaten, om te fier
ven! Digt bij de poort hield een wagen flit, en een ge--„
„ maskerd man wierp zijne lading in eene groene, llijmige
floor, aan den rand van den weg. Deze beftond uit klee„ deren en gewaden van allerlei foort en prijs; de gebor„ duurde mantel van den hoffelijken pronker — de kap en
„ fluijer der edelvrouw — en de gefcheurde plunje van den
„ boer. Terwijl de ruiter de bezigheid van den gemaskerde
„ gadefloeg, zag hij eene vermagerde en uitgehongerde kud„ de zwijnen, op hoop van voedfel, zich naar de plekfpoe„ den, en de reiziger lidderde bij de gedachte, wat voedfel
„ zij veelligt reeds hadden genuttigd. Doch eer hij de poort
„ bereikt bid, vielen diegenen der dieren, welke het ijve„ rigst in de befinette kleederen hadden rondgewroet, dood
onder hunne makkers neder."
en leOok van tijden en zeden is de ceekening getrouw
der
tirannen
die
vendig. De verdrukking door de Baronnen,
van
de
heerlijkfte
gedenkíiul
Middeleeuwen; Rome, nog vol
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ken der oudheid, maar die dagelijks werden mismaakt of geplunderd; de ontwakende vrijheidszin bij den middelband; de
ruwe krijgsmansvormen der vrijcorpfen; — maar wij kunnen
alles niet opnoemen.
De Vertaler heeft zijne taak loffelijk verrigc. Niet alleen
het proza is goed overgezet, maar ook de liederen en dicht
hier en daar nog al eens voorkomende. De fchoo--fluken,
ne poézij der meesten was dan ook eene zorgvuldig bewerkte vertaling waardig. Woorden echter, als Nympholept, ge•
kaproend, en het veelvuldig voorkomende vifsoen , zijn vlekjes , die wij ons herinneren gevonden te hebben. Genius
voor genie, D. III, bi. 160, zal eene drukfout zijn.
Drie der nieuwíte Romans verplaatfen den lezer in de
helfc der 14de eeuw; INES DE CAS T R o door Msf. BRA V
in Portugal, de Roos van Dekama in ons Vaderland, en
RI EN Z I in Rome. Alle drie kunnen, onzes inziens , naast
de voortreffelijkste gewrochten in dit vak geplaatst worden;
fchoon wij voor ons ze in de opgenoemde orde zouden
raugfchikken. Zij verdienen niet, voor den dagelijks aan
af te drijven, en over een-wasfendcromvRas
paar jaren als oude afgezaagde kost ter zijde gefchoven te
worden. Voor de blijvende waarde van meesterstukken wordt
er misfchien te veel gefchreven, althans flellig te veel
vertaald.

of Tooneelen aan
de boorden van den Misfisfipi. Door Mrs. F. T R 0 L L 0 P E.
II Dee/en. Uit het Engelsch. Te Haarlem, bij de Wed.
A. Loosjes , Pz. 1837. In gr. 8vo. 585 Bl. f5- 60.

JONATHAN JErFERSON WHITLAW,

V olgens het Voorberigt van den Vertaler is dit reeds het
vijfde werk, dat van dezelfde Schrijffter in onze taal wordt
overgebragt. Offchoon dit nu op zichzelf geen voldingend
bewijs is voor de waarde van dezen Roman, bewijst het
toch, dat de aftrek, welke aan de vroegere werken van Mrs.
T R O L L o P E bij ons lezend publiek ten deel is gevallen ,
den Uitgever genoegzame aanmoediging heeft verfchaft, om
ook dit voortbrengfel onzen landgenooten aan te bieden. Wij
hopen, dat ook het thans aangekondigde werk dezelfde gun_
flige ontvangst zal genieten. De tooneelen , die bier ge
fchilderd worden, zijn zoodanig, dat zij ons de natuurlijke
-

660

?. TROLLOP

, j. j. W t-ITLAW.

getteldheid van het land en het karakter van deszelfs bewo.
vers levendig voorfielten. Vooral is het de worlleling van
de voor- en tegenpanders der flavernij in de Noord-Amerikaanfche Staten, welker uitwerkfelen worden befchreven,
door inweving in her verhaal van gebeurtenisfen, die, ten
gevolge der zoogenaamde Lynchwet, werkelijk hebben plaats
gehad. Bij de vermelding, welke wij hier vinden, van een
in Engeland of Amerika beftaand volksbegrip, alsof dit menfchenras de nakomelingfchap ware van it A IN, wiens geflacht
toch met geheel het eer{te menschdom door den zondvloed
verdelgd is , dachten wij: zou dit ook eene dwaling zijn der
Schrijffler of des Vertalers? Wij zouden bier Kanaän noe.
men , en het er voor houden , dat dit volksbegrip zich grondt
op den vloek van N o A c it: Vervloekt zij Kanaän: een knecht
der knechten zij hij zijnen broederen ! (*) Deze enkele aanmerking ontneemt niets aan de doorgaande waarde van het
werk , welks goede zedelijke en godsdientlige firekking, waardoor het zich gunilig onderfcheidt van zoo vele andere vertaalde Romans, hetzelve allen lof en aanbeveling waardig maakt.

(*) Gen. IX: 25.

Jood

De Poolfehe
duitsch Van

,

gefchiedkurndige Roman. Naar het Hoog -

geb. GLUL. van der
M E N H A G E N. II Deelen. Te lIm flerdam , bij
8vo.
526
Bl.
f520.
Vinne. Ir, gr.
WILHELMINA SOSTMANN,

Wij zijn waarlijk verlegen met dit werk, en in het onze.

kere, wat wij van hetzelve zullen zeggen. Wanneer vooraf
bepaald is , wat een Roman is , welke vereischten zoodanig
lettergewrocht bezitten moet, dan hangt het gunftig of ongun{iig oordeel geheel af van de eenmaal aangenomene bepaling en de vooraf vastgeffelde vereischten. In vele opzigten
wijkt het hier geleverde verhaal af van de gewone Romans.
tot
Het hier voorkomende wonderbare behoort niet zoo zeer
in
de
:node
is.
dage
ten
geloof
heden
datgene, waarvan het
Vampyrismus,
noch
Magnetismus
Men ontmoet hier Dierlijk
van v A R. Amaar Cabbalistiek, Alchymie, her Levenselixir
om fchootCE S U S , den Steen der Wijzen, toovermiddelen
gehelbovennatuurlijke
en fteekvrij te maken, natuurlijke en

W. S 0 ST MAN N, DE POOLSCHE JOOD.
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men der oude Egyptifche Wijzen, opgefpoord in het binnen.
fe der Piramiden. Van deze zijde befchouwd, gelijkt het
verhaal veel naar eene der vertellingen van de duizend-en een der Arabifche nachten. Uit een ander oogpunt be.
fchouwd, kan de inweving van hedendaagfche gebeurtenisfen,
bij voorbeeld van den togt der Franfchen in 1812 en 1813 in
Rusland, de opliand der Polen in 1830, de levendige voor
van belangrijke omflandigheden van heide deze ge--leing
beurcenisfen, gerangfchikt worden onder het beste, wat onder den naam van gefchiedkundige cafereelen aangeboden
wordt. In den Poolfchen Jood NATHAN A EL B ORAW SK I
beftrijden eer- en geldzucht, liefde voor lijn Poolsch vaderland en voor zijn geflacht nu eens elkander, dan weder fpo_
ren zij vereenigd hem als onwedcr(aanbaar aan tot het trotferen van gevaarlijke avonturen en het ondernemen van ver
ontwerpen. Het tooneel der gefchiedenis wisfelt ge-metl
af. Beurtelings is het in Kon/lantinopel, Egypte, Po--fladig
len, Moskou', Petersburg en in de meest afgelegene gedeelten
van het Rusffche Keizerrijk. Wij kunnen niet ontkennen,
dat het geheel ons eene onderhoudende lectuur heeft opgeleverd. Zijdelings heeft menig gedeelte van dezen Roman eene
goede zedelijke Eirekking, en niets trok onze aandacht, hetwelk voor de goede zeden fchadelijk was. Er wordt aan de
hier voorkomende Polen menig woord in den mond gelegd,
het}velk den meer bezadigden lezer ongepast voorkomt; dit
kan niet anders zijn in eene fchildering van het karakter dezer ongelukkige natie. Van ganfcher harte vereenigen wij
ons met de woorden der Schrijf(ler, aan het Plot van haar
werk: „ Gelukkig het volk, dat van den rustigen en vreed„ zamen gang der wereldgefchiedenis slechts zulke veranderingen verlangt, welke met de behoeften dei tijds niet
„ tirijdig zijn!"

De Lotgevallen van de Familie Waljlruik , of Nederland gedurende eene halve Eeuw. Oorfpronkelrjke Roman. Door
J, DE QUA C K. II Dee/en. Te Amlerdam, bij J. C. van
Kesteren. 1838. In gr. 8vo. 653 BI. f6 -;
Eischt de aard van dit tijdfchrift, dat wij onze lezers bekend maken met het meeste, hetwelk de Nederlandfche druk
als lectuur voor den befchaafden fland oplevert, zoo-pers
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zijn wij daardoor tevens genoodzaakt, al dikwerf ons bezig
te houden met het aankondigen en beoordeelen der menigvuldige voortbrengfelen van vreemden bodem , die door onze
vertalende landgenooten in een Nederlandsch gewaad worden
gedost. Ongaarne zien wij de pogingen mislukken van zoodanige Schrijvers , die er naar trachten , om oorfpronkelijke
werken in onze taal te leveren; telkens verheugt het ons
daarentegen, wanneer wij onder de papieren kinderen, die ons
aangeboden worden, eenen telg aantreffen, die zijne afkomst
niet verloochent en dezelve tot eer verstrekt. Waar de geest
van een werk echt vaderlandsch is, daar zal de liefde tot het
vaderland , bij den anders gettrengen , maar vaderlandfchen
Recenfent, menigte van letterkundige zonden bedekken. Wat het
werk, hetwelk wij thans aankondigen, betreft, willen wij onze
lezers niet van het genoegen, dat wij zelve fmaakten onder de
lezing., berooven , door eene opgave van den inhoud van
dezen Roman. Daardoor toch gaat het verrasfende der out.
knooping verloren. De lotgevallen van de familie WA L.
S T R UI K zijn van dien aard, dat zij de belangilelling van
den lezer op eene aangename wijze bezig houden. De gebeurtenisfen, in ons vaderland voorgevallen gedurende het
tijdvak eener halve eeuw, van 1781 tot 1831, worden op
eene onderhoudende wijze voorgefteld. Onder het lezen herinnerden wij ons hetgeen wij reeds als kinderen uit den mond
van onze ouders en der vaderlandfche helden zelve hoorden
verhalen over den zeedag bij Doggersbank. Nogmaals zagen
wij voor ons de Franfchen van 1795, de iinglo-Rusfen van
1799, en het kortftondige Koningfchap van L O D E w 5l K N AP o L E ON. Wij wijdden eene weemoedige herinnering aan
's lands diepe vernedering gedurende onze inlijving in het
Franfche Keizerrijk, en genoten nogmaals de vreugde over
is lands herftelling in den rang der onafhankelijke Staten , en
over de gebeurtenisfen, die dienstbaar waren, om ons gedurende de laatfte acht jaren bij het genot van onze voorregten
te handhaven. Wij hoorden en zongen als 't ware nog eenmaal de volksliederen van onze kindschheid en jeugd. Mis
zijn wij zelve, offchoon dan onwillekeurig en buiten-fchien
ons weten, een weinig afgewend van den voorvaderlijk va derlandfchen toon, en is het daaraan toe te fchrijven, dat
wij fommige gedeelten van dezen Roman wat al te wijdloopig vonden, bij voorbeeld liefdesverklaringen en huwelijks onderhandelingen. Ook behooren Romanfchrijvers den raad
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Van Q UI N CT 1 L I A N U S: mendaeezn memorem esfe oportet, (*)
niet te verwaarloozen. Van de weduwe M U H L H AU S EN
wordt eerst gezegd, dat het geld van hare huwelijksvoorL
waarde bij het leven van haren echtgenoot voor het groottl:e
gedeelte verteerd was, en naderhand wordt zij nog eens beklaagd, omdat die zelfde fom , dan weder tot derzelver volle
beloop uitgedrukt, bij onze inlijving in het Franfche Keizer.
rijk getiérceerd was. — Hoe Bijbelvast wij ook meenen te
zijn, de plaats, waar SALOMO zegt, dat ledigheid een
Duivels -oorkusfen is, hebben wij niet kunnen vinden. — Deze kleine aanmerkingen wenfchen wij echter, dat den Schrijver niet zoo zeer affchrikken, als wel opwekken zullen, om,
bij het verder voortgaan op het ingellagen fpoor, dergelijke
mistlagen te vermijden. Eene gunflige ontvangst van dezen
Roman, die dezelve in allen opzigte waardig is, moedige hem
aan, om verder tot bevordering van het nut en genoegen
zijner landgenooten werkzaam te zijn!
(*) Een verdichter (wij zullen hier niet vertalen leugenaar) behoort een goed geheugen te hebben.
Mine belangflelling in uw geluk. De Christelijke liefde aan
den Jongeling, b ij zone optrede in het werkzame leven.
Door J. B R A V L, Predikant te 4mfierdam. Te Am/lerdam,
bij N. Brave, Jun. 1837. In gr. 8vo. 43 Bl. f: - 50.
Schetfen uit den jeugdigen leeftod van lPilter Fergufon , den
Zoon van een Schotsch Predikant. Naar de derde Engelfche
uitgave, door G. ENGELBERTS GERRITS. Te flnmjler.
dam, bij G. Portielje. 1837. In kl. 8vo. 164 Bi. f 1-20.
Reg: en Onregt, .voorge/leld in de Gefchiedenis van de Tweelingzusters Roosje en Agnes. Door eene Moeder. Uit het
Engelseh naar de zesde uitgave. Met Plaatjes. Bij denzelfden. In kl. 8vo. 128 Bl. f 1 - 10.
De Savo aard. Een Verhaal voor de Jeugd. Naar het Hoog
H. G R U N E W A L D. Met 8 Plaatjes. Te De--duitschvan
venter , bij M. Ballot. 1837. In kl. 8vo. 87 BI. f 1- 25.

V ier boekjes voor de jeugd, elk in zijne foort zeer aan prijzenswaardig.

CISk
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Het eer/le is uiterst gefchikt, om aan jongelingen, bij he
verlaten der fcholen, met invulling van den naam, te worden ter hand geheid, waartoe de geringe uitgebreidheid en
alzoo de lage prijs mede toebrengt. Christelijke wijsheid is
in eiken regel te lezen.
Het tweede wordt door den Vertaler met regt een „ gulden
boeksken" genoemd; rnenfchenkennis en godsvrucht van

den inhoud, bevalligheid van voordragt, zuiverheid van taal
en keurige netheid van uitvoering wedijveren in hetzelve met
elkander, en vormen een fraai geheel.
. Het derde is meer yoor meisjes gefchreven. Enkele bij
als bl. 58 volg., behooren in ons vader -zonderh,
niet te huis , en hadden dus bij de vertaling kunnen-land
achterblijven.
Het vierde lees: mede aangenaam. Ware deugd en harte
ouderliefde erlangen er in uitwendige fortuin eene fchit--lijke
terende belooning. Dat is in het werke!ijke leven niet altijd
zoo; maar het voorbeeld dierie der jeugd tot aanmoediging.
Meer kunnen noch behoeven wij van deze boekjes te zeggen.

Kleine Verhalen voor lieve vaderlandfchs Kinderen. Door
PETR O N F L L A MOEN S . Met gekleurde Plaatjes. In
12mo. f 1 - 45.

P. ,^B L A N C H A R D'S korte Vertellingen voor jonge Kinderen.

Naar den 8flen Druk uit ,het Fransch, door D. B 0 M H 0 F F,
H. Z 0 0 N. Met Plaatjes. In kl. 8vo. f . 83.

Cefprekkesi van een klein Meisje niet hare Pop. Door Mevr.
D E R E N N E V I L 1, E . Naar den 5den Druk uit het Fransch,
door derzelfden. Met Plaatjes. In 12rno. f: - 75.
Leerzame Kermiswandelingen voor Knapen en Meisjes. Tweede
Druk. Met gekleurde Plaatjes. In 12mo. f: - 60.
Allen te Deventer, bij A. J. van den Sigtenhorst.

S

. Nicolaas en Nieuwjaar zijn weder op handen. Geeft
den lieven kleinen , elk naar vereisch , deze boekjes ten ge
hun dank zal uwe belooning zijn. Waar eerie-fchenk,
r. M 0E NS hare pen, een B OM H OF F zijnen naam leent,

kan men veilig zijn geld befieden. Al de boekjes zijn. met
plaatjes verferd: dit woord past op de meeste, en fommige
zijn zelfs fraai. Dit is van meer belang, dan men gemeen
bedenkt: zoo worden oog en (maak geoefend, gelijk door-lijk

Hechte bedorven.

BOEKBESCHOUWING.
de Apostel van onzen Heer JEZUS CHRISDoor T. F. U I L K E N S, Predikant te Lopper/urn. In twee Deelen. Ijle Deel. Te Groningen,
bij R. J. Schierbeek. 1838. In gr. 8vo. 325 BI.
f 2-80.

PAuLus,
TUS.

velen beproefd hebben , en nog
In eenen tijd, waarin
Romans en romantifche Verhalen

beproeven, hunne
van
de ware Gefchiedenis te ontleenen , is het niet vreemd ,
dat iemand op de gedachte komt , om zulke flof ook in
de Bijbelfche Gefchiedenis te zoeken. Ja ditzelfde , mag
men zeggen, deden ook reeds, hoewel in anderen vorm,
Dichters van vroeger' en later' tijd, die Bijbelfche perfonen tot hunne dichtílof kozen, en, met meerdere of
mindere getrouwheid , aan de Gefchiedenis de fchepping
der Verdichting vereenigden. Wij vinden hierin op zichzelf juist niets verwerpelijks , mits dat het met die waar
welke het belang en de hooge ernst-dighefc,
der zaken vorderen: wordt het wél behandeld, dan kan
het zelfs voor dezen en genen een middel zijn tot aanprijzing der belangrijkfte waarheid; en in zoo verre hebben wij daar- vrede me@. Intusfchen zouden wij geenszins verlangen , dat van dien vorm veel gebruik gemaakt
wierd: het is toch voorwaar ieders zaak niet, zich in
den toefland , in de denkwijze, en vooral in den godsdienfligen zin dier Bijbelfche tijden en perfonen geheel
te verplaatfen; en nogtans moeten hier vooral verdichting
en waarheid getrouw overeenfïemmen, en de eerfie moet
geen nieuwmodisch Europeesclf kleed voor de oude Oosterfche, ja voor de reinfte hemelfche waarheid worden,
opdat de heiligíle en Goddelijkfle zaak door het menfchelijke niet worde ontluisterd.
Deze aanmerkingen meende Rec. meer in het belang
der zaak te moeten mededeelen , dan wel met betrekking
Ww
BOEKBESCH. 1838. N0. 16.
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tot het bovenilaande werk, dat hij nu kortelijk gaat aankondigen. -- De Heer U 1 L K E N s heeft gewis een' der
beroemdfle Bijbelmannen tot onderwerp gekozen , van
wiens merkwaardige en voor de wereld belangrijke gefchiedenis genoeg bekend is, om aan de waarheid, en
genoeg onbekend , om aan de verdichting hof te leveren.
De Schrijver heeft dan ook van beide , voor zoo verre
dit eerste Deel ftrekt , over 't geheel een zeer goed gebruik gemaakt : hij is aan de historifche waarheid , zoo
als zij door L u CAS verhaald wordt, getrouw gebleven ; en hij heeft er zulke epifoden ingevlochten , die
doorgaans op den toenmaligen toeftand van tijden , zaken
en perfonen gegrond , of althans daarmede overeenkom (lig zijn , en het alles tot één geheel zamenbinden, waartoe onder anderen het driejarig verblijf van PAULUS in
4rabie , Gal. I: 17 , 18 , maar waarvan wij geene bij
weten , hem gefchikte (lof aanbiedt. Mis -zonderh
zou zelfs , deze uit des Schrijvers ftandpunt-fchien
befchouwd wordende, het zuiver historifche hier en daar,
behoudens de hoofdzaken , nog wel eenige meerdere
ruimte van dichterlijke fictie toegelaten hebben, dan de
Schrijver zich veroorloofd heeft; zoo als b. v. de gefchiedenis des overgangs van PAULUS tot het Christendom, die hier al zeer kort en bijna al te droog historisch verhaald wordt. Groote romantifche in- en ontwikkelingen , woeste in- en uitvallen der verbeelding ,
onnatuurlijke overfpanningen en overdrevenheden moet
men hier niet zoeken; maar eene aangename verfcheidenheid van tooneelen en voorvallen brengt eene goede afwisfeling te weeg en houdt de aandacht gaande, en een
gematigde, maar nogtans genoegzaam levendige Bijl doet
het doorgaans met genoegen lezen. Ree. mag het dus,
waar dusdanige vorm verlangd worde of behoefte moge
zijn , als een voor onze Letterkunde vereerend en ook
voor Christelijken zin aanprijzenswaardig werk, gerust
aanbevelen, zonder door verdere mededeeling der bijzon
Lezer de nieuwheid te ontnemen.
-derhn
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dvondmaalsboek , of Be!chorrwingen en Overdenkingen
v66r, bij en na de viering des Avondmaal:. Door
A. R AD IJS, Predikant te Doesborgh. Te Doesborgh,
bij Kets en Lambrechts. 1838. In gr. 8vo. 291 BI.
f 2-90.
Bijbelsch Huisboek , of Christelijke Overdenkingen over
fommige Bbelplaatfen des N. T. vooral ingerigt
voor huifel jk gebruik. Door en bij dezelfden. Ilde
Stuk. In gr. 8vo. 256 Bl. f2 - 50.
,

Aanleiding tot Godsdienfige Overdenkingen, op iederen
dag des jaars 1838. Januar Junij. Te 's Gravenhage, bij A. Kloots. 1838. In gr. Svo. BI. 1-272. f 2-40.
i. De Eerw. it AD IJS is ongetwijfeld veel te goed bekend met het veelzijdig belangrijke en nuttige , dat tot
(lichtelijke lectuur over het Avondmaal in onze taal voor
om niet te weten, dat wij aan iets dergelijks-handeis,
juist geene groote behoefte hadden. Dit neemt echter
niet weg , dat dit Avondmaalsboek met nut gebruikt kan
worden. Het bevat trouwens vele ftichtelijke gedachten;
en dat de geest , waarin het geheel is .gefchreven , regt
goed is, daaraan zal wel niemand, die met de fchriften
van den. Heer RADIJS bekend is , een oogenblik twijfelen. Wij kunnen evenwel niet ontkennen , dat eene zekere breedvoerigheid, of , om het bij den waren naam
te noemen , gerektheid , ons hier en daar minder behaagde; gelijk er dan ook vrij wat voorkomt, dat even
goed in elk ander boek tot Christelijke (lichting, dan
juist in een over het Avondmaal, te huis behoort. Ook
meenen wij, in het onderhavige meer, dan in andere
fchriften van dezelfde hand , eene zekere zwelling van
ftijl te hebben aangetroffen , die ons des te minder bevalt , naarmate zij meer aan het poitisch proza nadert.
Wij behoeven daarvan geene (talen aan te voeren ; de
Ww2
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lezer kan ze meer, dah ons lief is, vinden. Bij fommigen moge die aangeflagen toon welgevallig zijn , als
hebbende iets erbaulichs ; ons fmaakt verttandige redenering, die daarom geene drooge behoeft te zijn, veel
beter, en het opwekkende, vertroostende, hartverheffende heeft bij ons eene dubbele verdienfle , wanneer het
kort is.' Naar het Voorberigt te oordeelen , heeft de
Schrijver plan , onder anderen , aanleidingen tot aanfpraken aan de Avondmaalstafel , ten behoeve zijner jongere
Ambtsbroeders , in het licht te zenden. Dit moeten wij
hem welmeenend afraden; niet omdat wij hem niet in
(laat achten, om daarvan uitmuntende proeven te geven;
het tegendeel is dubbel waar; maar dewijl wij ons overtuigd houden, dat zich het houden van doeltreffende aan
aan de tafel des Heeren evenmin door theorie of-fpraken
modellen laat aanleeren, als het uitfpreken van een gepast en treffend gebed. De proeven, door VAN D $ R
V Et N van de b bedoelde aanfpraken gegeven in zijn Handboek over het .Avondmaal, hebben ons in deze overtuiging eerder verfterkt, dan die verzwakt. Wij voor ons
althans bemerken telken male, hoeveel individueel zich
ongemerkt in deze aanfpraken vlecht , en het zien van
éénen enkelen dischgenoot geeft niet zelden eene geheele wending aan de voorgenomene rede, die doorgaans
na dergelijke indrukken van het oogenblik niet minder
hartelijk wordt, en hierdoor , mogen wij denken , te beter haar hoofddoel bereikt. Zoo vloeit ook vaak het bij
het aangaan ter tafel gelezene of gezongene in op hetl
geen wij zeggen. Tot het vlot en vlug fpreken behoort zekerlijk oefening; maar deze is uit boeken of
voorbeelden toch niet te leeren, en de pas beginnende
treft doorgaans eene kleinere Gemeente aan, in welke
zoo vele tafels niet op elkander volgen, zoodat het gevaar van herhalingen zeer klein wordt. Doch, zoo
voortfchrijvende, zouden wij vergeten, dat wij niet onze
denkbeelden over Avondmaals-aanfpraken, maar eene aankondiging van het gefchrift des eerw. RADIJS ten papiere brengen.
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2. Het Bijbelsch Huisboek van denzelfden verdienílelijken Schrijver gaat in het onderhavige Stuk op dezelfde
gepaste wijze, als het vroeger aangekondigde eerfle,
voort, en bevat 23 Vertoogen over onderfcheidene gedeelten der Evangeliën. Het eindigt met de verkiezing
der twaalf Apostelen, en wordt voor geen klein gedeelte
ingenomen door de Bergrede. De vergelijking met het
fchoone fluk van HE R 1 N GA ware misfchien eene al te
harde proef. Echter lazen wij, ook na het gindfche ,
de Vertoogen van R AD IJ s met genoegen. Het tweede ,
over de wonderbare vischvangst, Luk. V: 1-11 , vonden wij , onder veel goeds, bij uitdek fraai.
3. Het dagboek van den Eerw. VAN S PALL is uit
den vorigen jaargang zoo bekend, dat het hier voldoende
mag geacht . worden te verzekeren, dat de tweede jaargang op dezelfde wijze voortgaat ; en bij de medewerking, die wij den vervaardiger toewenfchen , kunnen wij
ons niet onthouden van. te zeggen: het is in goede handen.

Gefchiedenis der Christelijke Kerk , naar het Hoog
C. W. S P IE RE R. Te 4mfterdam, bij-duitschvan
S. J. Prins. 1838. In kl. 8vo. XIV en 214 Bl. f 1-50.

E

en niet ongefchikt Kortbegrip van de Kerkelijke Gefchiedenis der Christenen , dat in eene vrij goede en geleidelijke orde , eenigzins naar de Schroeckhiaanfche
gewijzigd, opgefaeld is, en zoo in de wijze van voor
als in de nu en dan tusfchen--gelindrbutsf',
gevoegde aanmerkingen , eenen goeden .geest ademt ; maar
dat met vele Kortbegrippen , Overzigten en Compendiën
dit gebrek gemeen heeft, dat het volftrekt van. alles iets
geven wil, en hierdoor dikwijls al te kort en oppervlak
wordt , fomtijds zelfs onnaauwkeurige denkbeelden-kig
geeft , en op vele plaatfen in voordragt niet zeer onderhoudend is. — Het onderwerp wordt hier verdeeld in
oude, middeleeuwfche en nieuwe Kerkgefchiedenis , door
welke laatfile die van de Kerkhervorming af en verder
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verflaan , en die hier met kenmerkende uitvoerigheid behandeld wordt, daar zij bijna de helft van het geheele
werkje beflaat. Deze drie Hoofdafdeelingen bevatten
zamen zes Tijdvakken: 1. Van C H R I S T U S tot C O NSTANTIJN. 2. Van CONSTANTIJN tot BONIFAC I u s [of liever tot KAREL den Grooten.] 3. Van
BONIFACIUS [of van KAREL den Grooten] tot
GE E GO R I U S VII [en de Kruistogten.] 4. Van GE EG O R I U S VII [en de Kruistogten] tot L UT H E R [de
Hervorming.] 5. Van L UT HER [de Hervorming] tot
den Muniterfchen Vrede. 6. Van den Munílerfchen
Het overzigt der nadere
Vrede tot op onzen tijd.
bijzonderheden moeten wij voor den Lezer overlaten,
die dezelve zeer goed vinden kan in eene breedvoerige
Inhoudsopgave, die de Vertaler vooraan geplaatst, en
in de Schroeckhiaanfche Tijdtafel des Schrijvers, die hij
achteraan gepast behouden heeft. In bijzonderheden tredende, zou Rec. ook wel aanleiding vinden, om in de
voorftelling of beoordeeling van fommige zaken of perfonen eenigzins van den Schrijver te verfchillen ; maar
hij acht het van niet zoo groot belang, om daarover
hier breed uit te weiden : met het geheel heeft hij vrede
genoeg, om het, als een bruikbaar Overzigt van de
$erkelijke Gefchiedenis , den genen , die hetzelve meenen
noodig te hebben , aan te prijzen.
--

Ontdekking van dmerika, en herhaalde Zeereizen derwaarts , in de 10, 11 , 12 , 13 en 14de Eeuwen ,
(volgens het Koninklijk Oudheidkundig Genootfchap
te Koppenhagen) door D. B U D D IN OH. Te 's Gravenhage , bij J. van der Beek. 1838. In gr. 8vo. 62
BI. f : - 50.
]Reeds vroeger was het bekend uit berigten van T O RFAEUS, ARNGRIM en ADAM van Bremen, (die de
hedendaagfche Lezer onder anderen in MA L L E T'S Historie van Deem marken, JoHAN REIN HOL D FoR-
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s 'r ER's Gefchiedenis der Ontdekkingen in het Noorden,
Itle Deel , en in D E U BEE'S Gefchiedenis der Scheep
in den dtlantifehen Oceaan, bijeengebragt vindt)-vart
dat het bewonderenswaardige volk der Noormannen , ven.
overaars van Norfnandije , Engeland en de beide Sicilién,
ook na de ontdekking van IJsland en Groenland, hunne
ontdekkingen tot de tegenoverliggende kust van Noord
Amerika uitgeltrekt hadden , en daarin eene (treek gevonden, door hen , wegens de in het wild groeijende
druiven, tJin- of Wijnland genoemd. Hoewel nu het
voor ons liggende werkje met deze berigten grootendeels
overeenftemt, is het daarom echter niet overtollig. Het
is namelijk gegrond op een te Kopenhagen in 1837 uitgegeven hoogst belangrijk werk: Antiquitates Americanize
enz. , dmerikaanfche Oudheden, of Noord/che Schri vers over de gebeurtenisfen vddr C 0 L u 1+t B U S in .flmerika , bevattende nog onuitgegevene Gefchied'verhalen en
Saga's, befchrijvingen , gezigten en afteekeningen van
gedenkteekenen en infchriften uit de Middeleeuwen , in
Groenland en de Noord-Amerikaanfche Staten gevonden , en eindelijk uitvoerige aardrijkskundige onderzoekingen, te zamen een Deel in 4to. van ruing 500 blad
Kaarten en Platen, bevattende. De Heer-zijden,mt
B U D D IN G H, door zijne onderzoekingen omtrent de
Noordfche Godenleer bekend, en dus in het Noorden
meer of min op zijn grondgebied zijnde, heeft door het
aanhooren van een dichtstuk : „ e o L u 151 B u s ," aanleiding bekomen, om den Dichter de boven vermelde vroegere
bekendheid van Europa met Amerika te herinneren, en
den zakelijken inhoud van genoemde werk in het licht
te geven.
De ontdekking van Groenland in 982, de daarop vol
toevallige ontdekking van een gedeelte van Noord--gend
Amerika en misfchien Newfoundland, mogen wij als
bekend onderftellen , even als de opeenvolgende reizen
vaal BJöRN (niet BJäRNE)., HERIULFSON,LEIF
ERIKSON en zijne broeders THOR W A L D en THORSTEIN, de volkplanting door T H O R F I N N KARLS •
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E F N E in Winland
van F R E Y D I S A met

aangelegd , de volgende reizen

de broeders H E L D E en F I N Nin
de
eerfte
allen
jaren der elfde Eeuw, en de
B 0 G E,
reis van Bisfchop ERIK tot kerkbezoek in 1121 ; en
wij vernemen daaromtrent hier niet veel meer gèfchiedkundigs , dan hetgeen ook bij MALLET en F 0 R S TER
gevonden wordt. Doch het is voor de Aardrijkskunde
van zeer veel belaag , om , op natuur- , zeevaart- en ítar.
rekundige gronden , te zien aangewezen , hoe verre zuid
de genoemde ontdekkingen zich waarfchi^nlijk-warts
uitftrekten , namelijk over Nieuw-Schotland (Markland), Nieuw-Engeland (Masfachufetts), waar wij in
de berigten der reizigers duidelijke fporen van Kaap Codd
en het eiland Nantucket , Gurnet point en de rivier
Taunton vinden ; terwijl de breedte hunner zuidelijkfle
ontdekkingen 41 gr. 24 min. fchijnt geweest te zijn.
Een gezelfchap , in 1003 door T HOR WA L D E RI K S Z .
zuidwaarts gezonden, fchijnt echter, volgens de Deen
Geleerden, de kusten van Connecticut , New-lork -fche ,
New Jerfey, ja van Delaware en Maryland te hebben
gezien, daar de befchrijving der kusten aan derzelver
wezenlijke flrekking beantwoordt Ook zijn in dit werk
geheel nieuw (ten minfile wij hebben ze bij geen der-je
drie vroeger opgenoemde schrijvers gevonden) de reizen
van ARI MARSON, BJÓRN ARBRANDSON en
G U D L E I F G U D L A U G S ON, in het laatst der tiende
Eeuw, naar een gedeelte van Amerika , door het Ge
gehouden voor zuidelijker dan de Chefapeak--notfchap
baai, en dus Noord- en Zuid-Carolina, Georgia en
zelfs Florida. (?) B j S R N, die IJsland om een liefdesgeval had verlaten , zou door den wind zoo verre
zuidwaarts gedreven zijn: hij bleef onder de inboorlingen, en redde daardoor het leven van zijnen landgenoot
G U D L E I F , die onder hen was vervallen. Ook is geheel nieuw en belangrijk het verflag eener ontdekkingsreis, in 1266 uit Groenland ondernomen, en die zou
gedaan zijn naar de Barrow-ftraat , eerst in 1819 door
PARRY weder voor Europa ontdekt. Twee IJsland-
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fche Geestelijken zouden ook in 1285 Newfoundland
hebben ontdekt (funda née land, ten W. van IJsland).
Dit komt ons echter nog onzeker voor. Dat er tot in
de veertiende Eeuw gemeenfchap tusfchen IJsland,
Groenland en Finland plaats had , blijkt uit eene reis ,
in 1347 naar Markland ondernomen , om timmerhout
en andere behoeften van daar te halen ; iets , dat niet
ongewoon fchijnt geweest te zijn. Wij moeten dus den
Heere B U D DI N OH voor het hier medegedeelde dank
zeggen, fchoon wij geenszins zoo overtuigd zijn, als
hij , van de echtheid der zoogenoemde reis van MAD 0 c,
o W E N's zoon, uit Wales, die in 1170 1lmerika zou
ontdekt hebben. Dit toch berust ílechts op het ééne
getuigenis van den veel lateren Dr. DAVID P0 W E L ,
en fchijnt niets dan eene fabel te zijn, zoo als reeds onze
M A E R L A N T die befchouwde , gelijk slaande met die
van het Cocagne- of Luilekkerland , door onzen Schrijver ook al als iets ernftigs opgevat , even alsof in het
toenmalige ilmerika de gebradene duiven (om zoo te
fpreken) iemand in den mond waren gevlogen! Zie bl. 9.
Zoo komt Finland ons in de echte berigten der Noormannen nergens voor; en ook dat woord Winland moet
iemand niet misleiden , want , fchoon de wilde druiven
nog al eetbaar waren, de wijn daarvan kon volítrekt
niet duren.
Wij moeten nog aanmerken, dat het Flateyarbok (Codex Flateyenfis) en de Landnama Saga, die de Heer
B U D D I NO H, bl. 14, als volílrekt nieuwe bronnen
wil doen voorkomen , reeds genoemd worden door M A LL E T , in zijne Introduction à l'Histoire de Dannemarc,
4to. p. 175, noot. Het is echter mogelijk, dat het
oudheidkundig Genootfchap van Kopenhagen die naar
betere , dan de vroeger bekende , handfchriften (even als
de berigten van AD AM van Bremen) heeft in het licht
gegeven.
Wij wenfchen den Heere B U D D t N OH verder lust en
krachten toe , om in de bij ons nog zoo weinig bekende
en toch ook voor ons Vaderland belangrijke Noordfche
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Letterkunde te arbeiden, en ons de vruchten zijner nafporingen mede te deelen.
Gefehiedenis der aardr ijkskundige Ontdekkingen, zoo te land
als ter zee, van de vroeg/!e tijden af tot op heden. Daar
w. C 00 L E Y. Ijle Deel.
(Vervolg en Plot van bl. 648.)
De tweede Afdeeling bevat de Aardr%jkskunde der Middeleeuwen. Zij vult de grootfie helft van het boekdeel , en,
fchoon zij alle de tegenftrijdige berigten dier diep onkundige
eeuwen niet tot volkomene overeentlemming en duidelijkheid
brengt, zoo feheidt zij nogtans met fcherpzinnige juistheid
veel waars uit het valfche af. Jo R N A N D ES, Bisfchop van
Ravenna, gaf kostbare narigten over de landverhuizingen der
Cathen en Hunnen. C o s M A S, een Egyptifche monnik, bereisde Ethiopië en misfchien Indië.. De uitgebreidheid van
het rijk der Khalifen gaf gelegenheid tot het ijverig beoefenen der aardrijkskunde door de Arabieren. Men kan de refultaten daarvan bij dit volk moeijelijk nagaan, deels wegens
het fabelachtige en weinig zamenhangende hunner berigten ,..
deels wegens den bij hen zoo gewilden vorm van woordenboeken. De Schrijver geeft er echter een uitnemend over.
zigt van, gelijk mede eene naauwkeurige opgave van de,
ook door den beroemden RITTER, als hoogst belangrijk
geprezene reizen door Azië, Europa en Afrika, van eenen
man met eenen vreefeiijken naam : A B o U- AB 0-14011 A MMED-IBN- ABDALLAH -ELLAWATI, bijgenaamd IBNB A T O U T A. Is hetgeen men er van bezit zoo gewigtig,
wat moet dan niet het oorfpronkelijke geweest zijn, waarvan men nog enkel de verkorting van een uittrekfel heeft!
Na het fraaije verflag dier (ten deele avontuurlijke) reis
liggen de ontdekkingen der Noormannen aan de beurt. A LF RED de Groote zond twee hunner, O T EE R en w U L F.
s T A N, op ontdekkingen uit. De eerfte befchreef de kusten
der Witte en Oostzee; de ander Prufsfen en Esthland. De
kennis van Ierland, Groenland en andere eilanden werd door
verfchillende reizigers uitgebreid, waarvan vele berigten door
oude Ijslandfche kronijken worden medegedeeld , die, kan
men ze niet onbepaald vertrouwen, toch niet enkel onwaar-
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heden zullen behelzen. In het algemeen waren de Noorman.
nen In de Middeleeuwen groote zeevaarders voor dien tijd.
Dat hun Vinland of her eiland Newfoundland of de vaste
kust van Noord-Amerika was, fchijnt niet ontkend te kunnen worden. Zij ontdekten die dus bijna vijf eeuwen vóór
COLUMBUS (*).

Gelijk in onze eeuw afgelegene landen, zoo werden in de
Middeleeuwen vele gedeelten van Europa meer bekend door
de pogingen van Zendelingen tot uitbreiding des Christendoms, waartoe ook de veelvuldige bedevaarten het hare hielpen toebrengen. Ook begon men zich toe te leggen op het
vervaardigen van landkaarten, die, ja, er fomtijds naar zijn,
maar nu en dan toch eenig licht geven in de dikke duister
invloed was op de aardrijkskunde in de-nis.Vagrote
latere Middeleeuwen de opkomst van het gebied der Mongolen onder G E N GIS R A N (duingis -Chan, d. i. groot Opperhoofd ). Vooral komt de gezantfchapsreis van C A R P I Nl
bier in aanmerking. Hij levert veel goeds; terwijl zijne fabelen gelukkig van dien aard zijn, dat men ze voelen en
tasten kan. De reizen van WILLEM VAN RUYSBROER
en van H A IT 0 den Armeniër naar den hoofdzetel der Mongolen verdienen en bekomen een afzonderlijk hoofdfluk. Beider berigten dragen veel tot de aardrijkskunde van dien tijd
bij. Ook het toenmaals magtige Venetié leverde daartoe niet
weinig bouwbof. M A T T E D en vooral MARCO POLO
(') Het gefchil over de al of niet bekendheid van 4merika
vóór C O L U as B U S is in den laatíten tijd meer opzettelijk
ter fprake gebragt, vooral door de bemoeijingen van het
oudheidkundig Genootfchap te Koppenhagen. Ook onze
nieuwspapieren hebben vóór eenigen tijd hieromtrent het een
en ander medegedeeld. Wij zijn van oordeel, dat de zaak
niet langer kan ontkend worden; doch tevens, dat zij den
roem van den ontlerfeIijken COLUMBUS in geenen deele
kan fchaden. Daar er, meenen wij, reeds iets in onze taal
over is gefchreven, en daar het geen gefchiedkundig punt
is, om in eene noot op eene Recenjie af te doen, moeten
en kunnen wij het hierbij voor het tegenwoordige laten berusten. Het werkje van D E U B E R , Gefchiedenis der Scheepvaart in den tlantifchen Oceaan, kan nu reeds vele nalezingen infchikken. Rec.
,
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doorreisden een groot gedeelte van .4zie, (zelfs China en,Ja.
pan) gelijk ook den Indifchen Archipel. Hunne berigten on.
dcrfcheiden zich door naauwkeurigheid, duidelijkheid, en
over het geheel door geloofwaardigheid, vooral ook door
het vermelden der voortbrengfelen van de bezochte landen.
C o o LE Y zegt niet te veel, wanneer hij fchrijft: » MA R C O
P O L O is teregt de fchepper der nieuwere aardrijkskunde
„ van Azië genoemd. Van alle reizigers, die het Oosten
vóór de zestiende eeuw bezochten, is hij verreweg de
meest beroemde en geachte. Naarmate de wetenfchap toeneemt,
rijst ook zijn roem, door de tallooze blijken zijner
„
„ naauwkeurigheid en waarheidsliefde. Zijne tijdgenooten
„ befchuldigen hem van overdrijving, althans omtrent China.
„ Maar de tijd, en eene betere kennis van het Oosten, heb
getoond, dat bij naauwgezet verhaalt hetgeen bij zelf
-„ben
„ heeft gezien; maar dat zijne ligtgeloovigheid gelijk ftond
met zijne waarheidsliefde, en dat hij geene enkele der on„ telbare fabelen in zijn verhaal heeft verdicht, maar dat
hij, gelijk HE R o n 0 TV s, met dezelfde getrouwheid ver
haalt hetgeen hij gezien en van anderen heeft gehoord."-„
De zendelings. en handelsreizen van M o N TE - C o R vi N o,
ODERIC VAN PORTENAU, PAGOLETTI, BARBARO,
P A S CU A LI S en anderen bevatten wel minder belangrijks,
doch mogen niet geheel onopgemerkt worden gelaten. Het
leugenboek van J OH N MA N D E v I L LE, waarmede wij hier
voor het eerst kennis maakten, wordt, naar het fchijnt vol.
gens verdiende, gegispt. Van meer belang zijn de landreizigers der vijftiende eeuw, onder welke de eerfle plaats toekomt aan RvY GONZALES DE cLAvljo,een'Spanjaard,
die op last van HENDRIK III , Koning van Kastilië , in
1403 eene gezantfchapsreis ondernam naar het hof van TIM v R - Bey . Minder beteekende voor de aardrijkskunde de
reis van een gezantfchap , door M I R Z A- S H A Ií - R O K H,
Koning van Perzië, naar China gezonden in 1419; omtrent
welke meest opmerkelijk is, dat zij door eenen Nederlander,
den beroemden N I C O LA A S W IT S E N, het eerst is bekend
gemaakt; waarbij de overzetter gevoegd heeft de reis van
JOSAPHAT BARBARD en AMBROSIO CONTARINI,
die, 1471-1474, naar den Perzifchen Koning u s u M - K AS..
$ A N afgezonden werden. Ook maakt hij, in een bijvoegfel,
opmerkzaam op de reizen en ontdekkingen van den Peneb.
aan/dien Edelman P I é T R o Q U I R IN 1 naar het Noorden van
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Europa (1431). Ten aanzien der vermelde gezantfchapsreizen moeten wij evenwel aanmerken, dat voor het doel,
waartoe zij in dit werk worden aangehaald, wel wat veel
in de bijzondere lotgevallen der reizigers wordt getreden.
Eindelijk wordt met de vermelding der uitvinding van het
kompas, (die, als reeds vroeger bekend, aan F LA V I o G I oJo ontzegd wordt) van eenige vroegere ontdekkingen der
Portugezen, inzonderheid op de Bfrikaanfche ]rusten, en vooral
van de ontdekking en omzeiling van Kaap de goede Hoop door
VA SC O DE G A M A (1499) dit Deel befloten; vangende het
volgende aan met de ontdekking der nieuwe wereld, die den
grooten handel geheel verlegd, en aan de eigenlijke zeevaart,
(in onderfcheiding van kustvaart) behoudens vroegere kleine
uitzonderingen, dien grooten floot gegeven heeft, welke nog
in onze dagen voortduurt.
Na dit zoo beknopt mogelijk verflag van den gewigtigen
inhoud van dit Deel, zullen wij wel naauwelijks ons oordeel
over hetzelve bepaaldelijk behoeven te uiten. Het ontleent,
inzonderheid voor eene natie als de onze, geen gering belang
daarvan, dat het niet het minst uit een handelkundig oogpunt fchijnt gefchreven te zijn, althans dat de Schrijver in
dit gedeelte van zijnen arbeid zoo uitvoerig ia geweest, dat
dit eerfte Deel bijkans eene Gefchiedenis van den Koophandel der Ouden en van de Middeleeuwen zou kunnen heeten.
Dat de wijze van bewerking hier en daar in biographie der
reizigers overgaat, ligt in den aard van het onderwerp, en
is dan ook noch hinderlijk , noch van het doel des werks te
zeer afleidende. Over het geheel is het midden bewaard tusfchen te groote beknoptheid en te breedfprakige uitvoerigheld. Op fommige punten, b. v. het belang der Kruistogten
voor de aardrijkskunde, mogt men misfchien niet zonder re.
den eenige meerdere ontwikkeling hebben begeerd.
Als eene meer belangrijke bedenking laten wij gelden de
onvoldane begeerte, die meermalen onder de lezing bij ons
opkwam , naar kaarten ; ten deele opdat uien te gemakkelijker zou hebben kunnen volgen de befchrevene reistogten, en
tendeele omdat men aldus de refultaten van des Schrijvers
onderzoek met éénen blik voor zich hadde gehad. Het ver
namen maakt de hedendaagfche kaarten meestal on.-fchilder
bruikbaar; ook wenschten wij geene gelijk de landen zijn,
maar gelijk men ze zich In de behandelde tijdvakken fchijnt
te hebben voorgetleld. Eene kaart b. v. van Europa vol-

t78

W. COOLEY

gens HER ODO TUS zou er als landkaart vrij wonderlijk uitzien; maar zij zou inëens een overzigt geven van hetgeen
bekend en onbekend was, en van de gedaante, onder welke
men zich het eerie voorgelde, des te nuttiger, vermits zich
de verbeelding nu onder het lezen eerre goede landkaart
voortlelt en daardoor onwillekeurig verwarring veroorzaakt.
De vertaling wordt door den naam des bekwamen Hoog.
leeraars VA N R A ML EN, fchoon op den titel niet genoemd ,
genoeg aanbevolen. Hij heeft haar hier en daar doorvlochten met bijvoegfelen, en verrijkt met aanteekeningen, die er
de waarde van verhoogen. Met veel oordeel heeft hij hier
en daar het een en ander weggelaten, gelijk onder anderen
een geheel hoofdhuk over de fabelachtige aardrijkskunde der
Hindoes, en eerre — meest taalkundige --- uitweiding over de
Sindiërs. Minder onbepaald prijzen wij het, waar hij des
Schrijvers gisfing omtrent den oorfprong der oostelijke Kimaneriërs, die hein geheel ongegrond voorkomt, heeft weggelaten. De Lezer blijve vrij in het aannemen of verwerpen;
maar de Vertaler ftelle er hein toe in de gelegenheid. Doch
dit in het voorbijgaan, en geenszins tot verkleining der waar
arbeid, door den ijverigen Hoogleeraar aan dit-devan
werk besteed.
Enkele misflellingen zijn over het hoofd gezien. .Tef. XI
voor XL , bladz. 8, is eerre drukfout, gelijk ook Sanskritsch.
aima voor Sanskritsch aima, bladz. 59, beide not., en ruw
menfchenvleesch voor raauw, bladz. 158. Bladz. 34 ftaat:
„ H OME R u s , aan wiens heilaan in de achttiende en negen
tiende eeuw men getwijfeld heeft ," voor: „ aan wiens be--„
„ haan men in de" enz. ; en bladz. 128 fftaat van P TOL E.
M E us, dat er „ verfcheidene eeuwen verliepen, eer za A„ T OS THEN ES dacht, om de ligging der plaatfen door gra.
„ den der breedte te bepalen, en toen ook dit was gefchied,
gingen er nogmaals drie eeuwen voorbij, eer P T O L E„ M E u s ook de graden der lengte bepaalde" ; nadat bladz.
90 gezegd was, dat ERATOS TII ENES de eerfie was , die
lengte en breedte bepaalde. Doch op zulke kleinigheden wil.
len wij niet langer hechten.
Tegen de geloofwaardigheid van het verhaal der reis van
de gebroeders z EN o, bladz. 229 volg., hadden wel mogen
herinnerd zijn de klemmende bedenkingen van Prof. s OM.
M E R , Tafereel van het Heelal, D. V. bi. 345 volg.
Wij hopen het tweede Deel van dit werk fpoedig aan te
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kondigen, en in de gelegenheid gefield te worden, om het
de beide laatle (die, naar wij meenen, reeds het licht zien)
insgelijks te doen.

Verhaal van de Ferhuizirg der Evangelifchen uit het Zilter.
dal naar Silezië. Op de plaat/en zelve , en uit echte befeheiden opgemaakt door G. F. H. R H E I N WA L n, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de 1Ikademie te Bonn. Naar
den vierden druk uit het Hoogduitsek vertaald. Te 4mfferdam,
bij J. Muller. 1838. In gr. 8vo. XII en 85 Bi. f 1 20.
De verhuizing van 400 Tirolers uit het Zilter -dal naar Si.
lezië, die ter zake huns vrijen Evangelifchen geloofs de

Roomschkatholieke Kerk en hun Vaderland verlaten hebben,
eene gefchiedenis, die in der tijd ook onder ons door de
nieuwspapieren bekend geworden is, wordt in deze bladen
door den Hoogleeraar R H E I N w A L D omflandiger befchreven. De Vertaler laat niet ongepast, gevolgd naar een pukje
van Prof. S C H U LT L n te Gotha, eene vergelijking vooraf.
gaan tusfchen de ruim eerre eeuw geledene verdrijving der
Salzburgers en deze half gedwongene, half vrijwillige land_
verlating der Ziller-dalers, om de overeenkomst en het ver
beide aan te wijzen : wanneer hij echter meent,-fchiltusen
dat de minder algemeene deelneming in deze laattle tegen onzen leeftijd getuigt, kan Ree. hem niet zoo onbepaald bijvallen: de omftandigheden van tijden en perfonen , waarvan
hij zelf melding maakt, waren in beide gevallen zoo verbazend verfchillend , dat zij onmogelijk beide eene even gelijke
belangt elling konden te weeg brengen.
De Schrijver bepaalt zich bij vier hoofdpunten: 1. De
vroegere gefchiedenis der EvangeIifchen in het Zilter -dal.
2. Hunne buitenlandfche betrekkingen. 3. Hunne verhuizing.
4. Hunne vestiging in Silezië. In een Aanhangfel deelt hij
oorfpronkelijke brieven van eenige weinigen hunner, van 1831
tot 1837, mede. — Buiten de algemeen bekende, hebben
wij niet zeer vele belangrijke nieuwe hoofdzaken aangetrof_
fen; maar men heeft nu een aaneengefchakeld overzigt van
het geheel. Bijzonder naauwkeurig onderzoek naar de oorzaken, waaruit de verandering in de godsdienfige denkwijze
dier Ziller - dalers voortgekomen is, of andere pragmatifche
befchouwingen over het gebeurde, hebben wij mede niet ge.

680

G. F. H. RHEINWALD, VERHAAL.

vonden. Men neme het dus voor een eenvoudig, allezins lezenswaardig verflag van het gebeurde, voor zoo ver het,
als meer of minder gewigtig, tot des Schrijvers kennis gekomen is, dat den onderzoeker der Gefchiedenis ftof tot nadenken oplevert.

Aanhang/el op de Proeve van Bredaasch Taaleigen, bevattende ophelderingen van eenige in onbruik zijnde woorden en
fpreekwijzen, in oude Breda/the Jlukken voorkomende. Door
Mr. J. H. H o E U F F T. Te Breda, bij F. P. Sterk. 1838.
In gr. 8vo. 71 Bi. f : - 84.
De Heer H o E U F F T bewijst aan de Nederlandfche Taalminnaars op nieuw dienst met de opheldering van eenige verouderde woorden, die in oude oorkonden van Stad en Lande
van Breda, grootendeels in handfchrift bij hem berustende,
voorkomen. (*) Het is wederom eene bijdrage, om den rij
onzer Taal meer en meer te doen kennen; en al-kenfchat
mogt men ook hier eenige woorden of fpreekwijzen vinden,
die niet zoo uit fluitend tot het Bredaasch Taaleigen behooren, het hier opgemerkte dient nogtans, om over derzelver
oorfprong licht te verfpreiden, of tot nader onderzoek aanleiding te geven. Ref. heeft niets van belang bij te voegen of
aan te merken gevonden, en beluit dus deze eenvoudige,aankondiging met vernieuwden dank aan den in zijnen ouderdom
nog werkzamen Schrijver.
(*) Zie de aankondiging van des Schrijvers Proeve van
Bredaasch Taaleigen in dit Tijdfchrift, 1837, No. V, bi.
201-205.

Liederen van dnakreon en Salo. Uit het oorfpronkelijke in
Nederduitfche verzen gevolgd, met 4anteekeningen, benevens eenige losfe Dichtjlukjes. Door J. T. B Ü S E It, gepen
Officier en Griffier b ij het Vredegeregt in het kanton-fionerd
Has/cit. Te Zwolle, bij J. J. Tijl. 1836. In kl. 8vo. 153
Bi. f1-25.
Oden van eivakreon. Door J. J.

L. TE t! K A T £

en B, J. VA N

j. T. B U S L' K,
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Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1837.
Th I2nzo. 96 Bl. f 1-25.

DENBERGH.

ec. voegt deze beide vertalingen van den bevalligen Dichter A N A K R E o N bijeen , om ze eenigzins in hare onder

fcheidene waarde te doen kennen. Die van den Heer B us E R kwam hem eerst onlangs in handen; zij had anders eene

vroegere aankondiging verdiend.
Het uiterlijke dezer beide boekjes verfchilt niet minder dan
het innerlijke. De vertaling van den Heer B u s E R is door
den Uitgever in een zeer onbehagelijk kleed gelloken ; papier,
druk en letter hebben niets bevalligs. De Heer VAN B OF.KEREN heeft gezorgd, dat een fraai en net voorkomen den
lezer uitlokte ; de A N A K R E ON, bij hem uitgegeven , ver
gelijk her den zanger van liefde en wijn betaamt, en-fchijnt
het boekje is regt gefchikt, om, als gefchenk, der jeugdige

fchoone te worden aangeboden.
Wat de bewerking der beide boekskens betreft, zij is niet
minder verfchillend. De Heer Bil s E R wilde eene getrouwe
vertaling geven, met het Grieksch te vergelijken; de Heeren
TEN KATE en VAN DEN BERGH gaven meer eene navolging ; bij den eertien vinden wij de woorden van A N A It R E_
ON, bij de Iaatïlen zijne gedachten weder. Hij, wien her te
doen is , om juist te weten , wat A N A K RE 0 N gezegd heeft,
leze Bil SER ; wie bevallige Holland/the verzen in den trant

en met de denkbeelden van den Griekfchen Zanger verlangt ,
neme de andere vertaling. Getrouwheid is aan B ii s E R niet
te ontzeggen, en hij wint het daarin verre van zijne mededingers. Dat zien wij reeds aan de kortheid van zijne liederen, en eene vergelijking doet ons zien, dat hij den zin Toms
beter gevat heeft. B. v. Od. VIII aan her hot heeft V A N
DEN B E IL G Ii den geest van A NARREON niet uitgedrukt :
'k Zocht dus, door dien droom bedrogen,
Gantsch alleen, ter prooie aan frlart,
Weder rust in :IY OR P H E U S' armen
Voor mijn leden en mijn hart.

Deze omfchrijving van het Griek/the:
fce^tovc AEV6 a'ó TAnpwv
,rcíAiv i1'BFXIv xCBEI EIV

BOEI{BESCII. 1838. NO. 16.

Xx

682

j.

T. BUSER

is niet gelukkig ; en fchoon de verzen van B ii s E R gebrekkig
zijn, hij heeft des Dichters bedoeling met den laatflen regel
beter gevat, wanneer hij zegt:
'k Wenschte incusfchen, na 't ontwaken
Nogmaals zulk een droom te finaken.
Datzelfde geldt ook van de elfde Ode, waar de vertaling van
u s ER verre de voorkeur verdient.
Maar wat wij bij hem misfen, het is de bevalligheid, de
zangerigheid, de losheid der versmaat, waarin niet de minfle
fchoonheid van A N A K RE 0 N'S liederen beflaat. Het is eene
overzetting; maar bij de lezing gevoelt men dit ook, gevoelt men , dat de maker niet zoo geheel meester is van het
werktuigelijke der kunst, en ons daardoor wel A N A K R E O N,
maar niet in al zijne bevalligheid , teruggeeft. Zijne zoet
heeft hij verloren.
-vloeijndh
Anders is dit in het tweede bundeltje. De Heeren VAN
DEN B E R G II en TEN KATE zijn er oneindig beter in ge
om bevallige, liefelijke, vloeijende verzen te geven;-ílagd,
en vooral de Oden, door den laatstgenoemden bewerkt, hebben eene gemakkelijkheid en zoetvloeijendheid van verfificatie, die bewijzen, hoezeer de jeugdige Dichter de taal meester is. Beide volgen zij het voorbeeld van B IL DE RD I; K ,
die, als hij vertaalde, meer navolgde, dan zich om de juiste
woorden bekommerde. Het eenige , wat wij Op TEN KATE,
wiens ftukjes ons toefchijnen verre de voorkeur te verdienen,
zouden aanmerken , is, dat hij in fommige Oden Benen te
hoogen toon heeft aangef agen , en van de kunftelooze eenvoudigheid van den Griekrchen zanger wat verre is afgeweken, hetgeen Ree. bijzonder trof in zijn Lenteliedtjen hoeveel fchilderachtigs er overigens dikwijls in zijne gekozene
woorden is. Het ademt niet genoeg den geest van het oor
Maar ondanks deze aanmerking ilelt Ree. dit-fpronkelij.
bundeltje hoog, en wenscht, dat het bevallige boekje in veler handen moge komen. Niemand, die fmaak heeft, zal
zich beklagen het gekocht ce hebben.
Gaarne deelt Rec. eene kleine proeve mede, en kiest daartoe de veertigíte Ode, zeker niet de ongelukkigíie van des
Heeren B ii s E R's vertalingen , maar waarin toch ook de meerderheid van TEN KATE'S dichterlijk talent zich openbaart.
De vertaling van B n s E R luidt aldus;
B

,
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Amor werd eens door een bijtje,
't tIelk zich In een roos bevond ,
Als hij argloos bloemen gaarde,
In zijn vïngerfpits gewond.
Raadloos nu de handen wringend,
Kermde en fnikte 't jongske luid;
En naar fchoone Cypris ijlend ,
Barstte hij , dus klagend , uit:
Moeder, ach, ik ben verloren,
'k Ben verloren en verkwijn,
En ik ílerf van bittre pijn,
Want een kleine draak met vleugels
(Bijtje noemt men haar op 't land)
Schoot zijn angel in mijn hand.
Doch zij zeide: Baart u de angel
Van een bij zoo groot een fmart,
Amor, denk, hoe hij moet lijden,
Wien uw pijl treft in het hirt!
Over het algemeen zijn deze verzen vrij goed, offchoon men
tweemaal een' flependen regel mist. Maat bevalliger is toch
de vertaling van TEN KATE :
Amor wilde een roosje plukken
In Cythere's bloemenhof,
Toen op eens een honigbietjen ,
In keur blaadtjens neergedoken, hem den dchi zen vinwrtrof.
't Knaapjen, door de fmart gefolterd,
Barstte los in luid geween,
En terwijl een vloed van traantjens
Langs zijn bleeke koontjens daauwde, vloog hij naar Cythere heen.
„ Moeder ," riep hij , „ 'k ben verloren!
Red mij op mijn jammerklacht;
Ach, een kleine (lang met vleugels,
Door den landman bie geheeten, heeft me een wonde toegebracht."
Cytherea kuste 't wichtjen:
„ Voelt ge," fprak zij , „ zulk een finart
Enkel door eens bietjens angel,
Denk dan eens, wat pijn zij lijden, die ge uw flitfen jaagt in
't hart."
Xx 2

Zl~f2
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In zijne losfe Dicht/lukjes had de Heer B ii s E R zich niet
aan o R r E u s moeten wagen, na D A C 0 ST A's heerlijk Pluk
EURYDICE.

De Lof der Schilderkunst. Cantate. Door J. V A N H A RDERWIJK, RZ. Muzijk van W. HUTSCHENRUYTER.
Te Rotterdam, bij H. W. van Harderwijk. 1838. In gr.
8vo. 12 BI.

In betrekking als Voorzitter van het fchilderkundig Genootfchap: Hierdoor tot hooger en Irti Sacrum, te Rotterdam,
vervaardigde de Heer V A N H A R DE R wij K deze Cantate ,
opgevoerd in de eeríie Algemeene Vergadering, ter gelegenheid der Inwijding en Prijsuitdeeling des Genootfchaps, op
den 4 October 1. 1.; en Recenfent, die hier meer als Referent
optreedt , heeft dezelve met genoegen gelezen. 1'eregt mogt
de Dichter het koor doen aanheffen:
Stroomt zingen , uit de ziel gevloten!
Bezielt ons., zet ons hart in vlam :
Muzijk en kleur zijn zusterloten
Van d' ei& en grond en moederteam.
en verkrijgt den angeflagen toon op eene waardige en welluider de waarheid et geheele Dichtftuk door, vol., Het is
zoo: wij minden hier, wel is waar, niet zulke hoogdravende
of diepzinnige pasfages , die door fommigen voor echte poezij worden verklaard, doch waarbij het gezond maar eenvoudig menfchenverfland dikwerf moet vragen: raad! raad! wat
is dat? maar in (lede dat wij, met de Aristarchen van deze
dagen , dien eenvoud der waarheid in het werk van den Heer
v A N H AR DER WIJ K zouden berispen , zoo verkrijgt hetzelve daardoor , in het oog van den Letteroefenaar, eene des
te hoogere waarde. Het is ons wel niet onbewust, dat ook
de oude Letteroefenaar , bij de bedoelde Heerfin , onder het
oordeel der verwerping is liggende; dan hij weet tevens , dat
de hocus pocus , die er van tijd tot tijd , op en in den omtrek
van den Nederlandfchen Zangberg , gemaakt wordt, de goede
lieden , op welke die Heeren zoo laag nederzien , zoodanig
begint te vervelen, dat er verfcheidene Leesgezelfchappen
bettaan, die geene Dichtbundels en andere producten uit de
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tegenwoordige School meer begeeren, om de zeer aannemenswaardige reden , dat men dezelve verflaan noch begr ijpen kan!
Welligt verftaan en begrijpen die hoogvliegers , door eene
zoo wijd ílrekkende vlugt duizelig geworden, zichzelven niet.
De Heer VAN H A R D E R W IJ It ga verder rustig voort op
den door hem bewandelden weg, en zij , als beminnaar van
Dicht- en Schilderkunst, en — wat nog veel meer zegt —
als voorllander van echte befchaving, deugdsbetrachting en
zedelijkheid , nuttig werkzaam , heeds gedachtig aan het door
hem voor deze Cantate geplaattle Motto uit de verzen van
BIL DER DIJR:

Op de wenteling der baren drijven voorfpoed, eer , en macht:
Maar op kunstpenceel en fnaren heeft het nijdig lot geen kracht.

De Kinderen zoo als z ij Nan, of gezellig en nuttig Onderhoud
voor de Jeugd. Door T. V A N S P A L L. Met gekleurde
Plaatjes. Te 's Gravenhage, bij A. Kloots. In kl. 8vo.
110 Bi. f1- 10.
Spiegel voor de .Teugd. Een viertal leerzame, onderhoudende
en zedel ke Vertellingen , voor Kinderen van tien tot veertien jaren. Naar het Hoogduitsch van A M A LI A S C H 0 PP E, geb. WE I S E. Met Platen. Te 4mJlerdam, bij Scha lekamp en van de Grampel. In kl. 8vo. 187 Bl. f 1 - 80.

Uren van uitfpanning , of Vertellingen, gefchikt om de Jeugd
gedurende haren fpeeltijd aangenaam en nuttig bezig te
houden. Vrij vertaald uit het Hoogduitsch van A M A L 1 A
S C H o P P E, geb. W E I S E. Met Platen. Te dmflerdam ,
bij ten Brink en de Vries. In kl. 8spo. 187 Bl. f1 - 40.
Geluk en Ongeluk, gefchetst in Verhalen voor het opkomende
Geflacht. Door C. V A N D E R V IJ V E R. Met Platen. Te
1linfferdam , bij Schalekamp en van de Grampe!. In kl.
8vo. 200 Bl. f 1- 80.
Uitgelezene Vruchten voor de Jeugd, verzameld in de Tuinen
der voornaamffe buitenlandfcheBoomgaardeniers, door F. H.
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Kampen, bij K. van Hulst. In kl. 8vo. 214

Bl. f 1-25.
De drie Vrienden, of de School der Beproeving. Door den
Schrijver van de gelukkige Willem, enz. Te Haarlem, bij
de Wed. A. Loosjes , Pz. In kl. 8vo. 188 BI. f 1.50.
Zietdaar, Lezers! weder een zestal boekjes, het een zeker
beter dan het ander, maar geen van alle geheel ongefchikt
voor de jeugd.
N°. 1 is van den ook als Kinderfebrijver reeds bekenden
Predikant VA N S PAL L. Er is veel goeds en nuttigs in.
De aanhaling van Joh. XII: 19, op bl. 44, is voor een kinderboekje niet gefchikt; ook zouden wij aan dat verhaal
eenen anderen titel gegeven hebben , dan: de Voorzienigheid
geregtvaardigd. Het Onweder, ware beter geweest. Boven
onzes inziens, niet goed te keuren, wanneer-diensht,
ouders, gelijk in den aanvang van het 4de verhaal, verfchil
hebben ; en een kind , dat op een lesfenaartje gaat uitrekenen , dat hij 25 pCt. winst kan bekomen , is minder natuurlijk. Op Plaat IV ílaat niet, volgens den tekst, de bouwval van een oud ridderlot op het gebergte, maar wel een
goed onderhouden kasteel laag aan de rivier. Wij halen het
volgende aan : Mi. R T I N u S. Gij werkt enkel om de eer
en den prijs. Gij vergeet het geheele doel , waartoe wij
„ leeren. Ook zonder die eerbewijzingen behooren wij on„ zen pligt te. doen en ons op de wetenfebappen toe te leg„ gen, daar wij die voor ons volgend leven noodig hebben ;
„ hetgeen gij voor u zelven wenscht, dat moet gij ook voor
„ uwe fchoolmakkers wenfchen , en niet meenen , dat het
„ doel reeds bereikt is, als gij boven anderen geprezen wordt,
en daar, met uwen prijs onder den arm, als een Koning
naar huis flapt ; maar gij zijt een eerzuchtige dwaas." Goede zedeles ; maar ware het niet beter, haar in den mond des
onderwijzers te leggen, dan in dien van eenen fchoolkameraad?
N°. 2 en 3. Welk ouder of opvoeder, die aan kinderen
gaarne iets fchoons en nuttigs ter lezing geeft, kent de Schrijf
er dezer boekjes niet? Beide zijn der welverfnedene pen-ít
van AMALIA SCHOPPE volkomen waardig. Dit is aanprijzing genoeg. De bekende Latijnfche fpreuk heet tot vijfmalen toe: manars manu lavat, in plaats van manurn. Moesten
wij eene aanmerking maken, her zou zijn, dat de vertelling
„
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T U L I P A, in No. 3, al te tooverachtig Is en veel heeft van
de Duizend en één nacht. Konden, om de daar bedoelde
waarheid in het licht te fellen, geene voorbeelden uit het
dagelijkfche. leven gekozen zijn?
Ook in N°. 4 verloochent zich de gewone fchrijftrant des
opftellers geenszins. De Heer VA N D E R VIJVER is ge.
woon , wat in het breedvoerige te vallen. Dat deed hij In
zijn kinderwerkje Deugd en Ondeugd; hij doet het ook in
het onderhavige, hetwelk hij als een tegenhanger tot het eer
te willen aangemerkt hebben. De uitvoering is-ftechijn
goed ende plaatjes zijn fraai. Alleen hinderde het ons, dat op
het laatfie de Schout er zoo oud en ARNOLD ZOO jong uitziet. Beide moesten, naar het verhaal, nagenoeg van gelijke jaren zijn. Wij meenen dit plaatje meer te hebben
gezien.
N°. 5 bevat insgelijks wel wat goeds. Trouwens , welk
boekje zou dit niet , dat vertalingen geeft uit s AL Z MANN,
NIEMEUER, EWALD en anderen? Echter hadden wij
voor kinderen wel wat aangenamer uiterlijk verlangd. Ook
zijn ons de titel en het voorberigt wat al te dichterlijk. Wij
zouden het 72ía1 verhaaltjes nog wel willen tierceren, of
zelfs vertienen. De Schrijver maakt zich bekend, als meermalen voor kinderen te hebben gefchreven, en als zoon van
W. GOEDE. Hij zegt zelf, dat de appel niet ver van den
fiam valt. Wij wenfehen der jeugd eene goede „ verteringskracht" bij het nuttigen dezer vruchten.
No. 6 eindelijk is niet zoozeer voor kinderen, als wel
veelmeer voor aankomende knapen gefchreven. De Auteur
had zich niet onder den naam van Schrijver van: de gelukkige
Willens behoeven te verbergen. Het Akademieleven kent hij
niet. Op Latijnfche fcholen wordt, zoo ver wij weten, of
het moest hier of daar eene onvoegzame naiiperij van een
onvoegzaam gebruik aan de Hoogefcholen zijn, nergens
fumma(o) cum honore of non fine laude gepromoveerd. Een
fludent, die alleen aan de Akademie is om Mr. vóór zijnen
naam te kunnen fchrijven, zal naauwelijks ergens met zijnen
hospes , eenen bakker , wandelen. De Historla dogmatum
hoort geen Theologant in zijne twee eerfte jaren; ziet bladz.
42, 55, 63. Gefprekken als bladz.94 worden op geene collegies tusfchen Profesfor en auditores gehouden. Maar dit
betreft de inkleeding. De bedoeling is best ; en offchoon ,
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als gezegd, No. 5 verre de minute is der broederen, wij bevelen *het geheele zestal, ook tot fchoolprijzen, aan.

De kleine Koorddanfers, of wonderbare Lotgevallen van twee
Kinderen; verhaald voor de .Jeugd door A M A L I A S C H 0 rP E, geb. w EI S E. Naar het Hoogduitsch. Met Plaatjes.
Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 1837. In kl.
8vo. 222 BI. f 1 50.
Emma, of de vrouwelijke Robin/on. Eene leerrijke Gefchiedenis door Mevr. W 01 L L E Z. Met Plaatjes. Te Haarfern, b j de Erven F. Bohn. In kl., 8vo. 198 Bl. f 1- 80.
De ware Kindervriend. Vaar het Hoogduitsch van 0 T T o
H E R R M A N. Met 8 Plaatjes. Te „fniflerdam , bij ten
Brink en de "Vries. In kl. 8vo. 108 BI. f 1- 25.
De Stroom. Een Verhaal voor de Jeugd. Door Dr. G. n.
V o N SCHUBERT , Profesfor te Munchen. Te lbrflerdam , bij ten Brink en de Vries. 1837. In kl. 8vo. 55 Bi.
f; -50.

D it viertal kinderwerkjes is gefchikt voor eenigzins meer

jaren en vatbaarheid.
-gevordni
is een juweeltje in zijne foort, en kan
eerstgenoemde
Het
zelfs door voiwasfenen met belangíielling gelezen worden.
-- Het tweede, fchoon van eenigzins mindere gehalte, gelijk
doorheen de Franfche, vergeleken met de befchaafde Duit fche vrouw , is mede zeer onderhoudend , en houdt den leeslust behendig gaande. — Het derde, en ook het vierde,
fpreidt een' godsdientligen zin ten toon , wel niet altijd geheel den onzen , maar die , zonder overdrijving toegepast ,
niet misfen kan, heilzame indrukken achter te laten op het
jeugdig gemoed.
Al deze boekjes verdienen ruimfchoots aanprijzing.
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ter bevordering van kennis , enz. Gron. bij J.
Oomkens.
95
(Tesfelfchade.) Anill. bij IL Frijlink.
95
(Calliope.) Rott. bij A. H/ijnands.
96
(Hazelhof s Tijdkorter.) Gron. bij J. Raftenkamp.
96
(Drentfche Volks-) Koev. bij D. H. van der
Scheer.
96
de
Lange.
(Overijsfelfche) Dev. bij J.
96
(Gelderfche Volks-) Arnh. bij C. /1. Thieme. 96
--(Utrechtfche Volks-) Utr. bij J. G. Andries 96
fen.
-- voor Militairen. Koev. bij D. H. van der
Scheer.
96
(Amfterdamfche Studenten-) Amfl. bij J. D.
Sijbrandi.
96
voor Hollandfche Blijgeestigen. Hoorn , bij
Gebr. IVermande. 96
tot gezellig Onderhoud. Dev. bijl. terGunne.96
(Miniatuur-) Utr. bij L. E. Bosch. 96
96
(Bijbelfche) Ainfl. bij C. A. Spin.
(Zeeuwfche Volks-) Zierikz. bij J. van de
140
Velde Olivier.
de
Erven
(Zuidhollandfche Volks-) 's Hag. bij
141
Doorman enz.
Gebr.
AmIL
bij
(Nieuwe) voor Blijgeestigen.
141
Diederichs.
(Friefche Volks-) Leeuw. bij L. Schierbeek. 271
(Overijsfelsch Jaarboekje.) Zwol , bij J. J.
Tijl.
Bmelfe, (C.) Het Heelal. Amí1. bij J. J. Schroder. 486
Iípêl, (117. Ternooy) Leerredenen. Vlisf. bij N. J. Mest192
dagh.
Het
Staatsregt
in
Nederland.
Yip peltere , (d. [)7. van)
123
's Iíag. bij Gebr. van Cleef.
Arend;, (F.) De Kusten der Noordzee. IIIde D. Gron.
500
bij Ldl van Boekeren.
-- -- -

R E G I S T E R.
/Isfcr, (C.) Het Nederlandsch Wetboek vergeleken.
's Hag. en Amft. bij Gebr. van Cleef.
43.1
flubigné, (J. H. Merle d') Gefch. der Herv. in de
XVIde Eeuw. Iíle en Ilde Aflev. Rott. bij van der
Meer en Perbruggen. 273
B.
134
Babylon verwoest. Rott. bij 4. JJ" hands.
Bech/lein, (L.) De Voríiendag. Gron. bij J. B. Wol228
ters.
Becker, (K. F.) Algem. Gefchied. verkort. Haarl. bij
257
de Erven F. Bohn.
Beeldfnijder, (G. J.) Album van J. Narfius. Utr. bij
J. Altheer enz.
135
Bee loo, (A.) Gedichten. 's Hag. bij Gebr. van Cleef. 85
Beets , (N.) Guy de Vlaming. Haarl. bij de Erven F.
Bohn.
128
Spreken. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
183
Bekeering van A. Capadofe. Amfl. bij G. van Peurfum.278
Bemmelen , (11. van) Gefchiedenis der Maccabeërs.
Dordr. bij II. Lagertivey.
229
Bergh, (L. P. C. van den) De Nederl. Volksromans.
Amfl. bij H. M. Schonekat.
259
-Nederiandfche Volksoverleveringen. Utr. bij J. 1lltheer.
501
Berghege, (1i. R.) Jozef. Rott. bij Menfing en van
Westreenen.
154
Berigt van Moederlijke Vereenigingen in Engeland. Rott.
bij Menfing en van Westreenen.
543
Berkel, (J. J. van Hees van) Befchouwingdervroegere
Wetgevingen enz. Utr. bij N. van der Monde. 433
Berkum, (H. van) Gedichten. Sneek, bij F. Holtkamp. 352
Befchrijving van Zwitferland enz. Zaltb. bij J. Noman
en Zoon.
603
Bilderdijk , (IF.) Gefchiedenis des Vaderlands. Xde en
XIde D. Amíl. bij P. Meer Karnars. 17, 370
Brieven. III, IV en Vde of laatíle
D. Amff. bij LE Mesfchert.
176
Bitaubé, jozef. 's Hag. bij A. Kloots.
90
Blair, (Ii) Lesfen over de Redekunst enz. Ilde en IIlde
of laatfie D. Gron. bij J. Oomkens.
300
Blanchard, (P.) Korte Vertellingen. Dev. bij fl. J.
van den Sigtenhorst.
664
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13/anken

(Ii. van) Befchouwingen. Zwol, bij J. Zee174
hut/en, Jun.
Blaze, (E.) Het Militaire Leven. II Deelen. Amít. bij
338
J. C. van Kesteren.
Bleekrode, (S.) Technologie. Alley. I-1V. Gron. bij
346
P. S. Barghoorn.
306
Boeke, (J.) Handleiding. AmfI. bij J. Muller.
Bodes, (P.) De Woorden des Eeuwigen Levens. Zwol ,
233
bij J. Zeehuifen, Jun.
Over Staatsregt enz. Gron. bij J. Oom617
kern.
Bonjour (C.) en Bouilly,, (J N.) I-Iet Ongeluk des
43
Rijken. Rott. bij A. Wijnands.
Boon, Cz. (!4. van der) Befchrijving der Lithothripfie.
238
AmfI. en Zaand. bij F. Boogaard.
Bouricius, (fl. F.) De Stoomwegen, enz. Arnh. bij
424
LIS J. Kruyt.
Aanmerkingen tegen D. Donker
424
Curtius. Arnh. bij W. J. Kruyt.
in
de
Wereldgefchiedenis.
Amft.
Bram, (A.) Blikken
49
bij W Mesfchert.
Am
it.
bij
uw
geluk.
belangllelling
in
Brave, (J.) Mijne
663
W Brave, Jun.
van
Foix.
I11
Deelen.
Amfl.
Graaf
De
(A.
E.)
Bray,
390
bij J. F. Schlcijer.
Bretfchneider, (D. K.) Over Godgeleerdheid en Wijs 189
begeerte. Nijm. bij D. J. Haspels.
Brief over eene Christelijke Broeder-Maatfchappij. 's Hag.
540
bij W P. van Stockum.
Apologia
Socratis.
Gron.
Brouwer, (P. van Limburg)
453
apud W. van Boekeren.
Diophanes. II Deelen. Gron.
----556
bij IF van Boekeren enz.
de
bij
J.
Dev.
jonge
lieden.
van
De
Vriend
Bruce, (C.)
613
Lange.
Brun, (C.) De Redding van het Brikfchip Nijverheid,
585
enz. Rott. bij Menfng en van Westreenen.
Brunner, (P. J. von) Gebedenboek voor I atholijken.
9
Rott. bij J. A. van Belle.
Buddingh, (D.) Edda-leer. Utr. bij L. E. Bosch. 466
Ontdekking van Amerika. 's Hag. bijJ.
,

van der Beek.
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ice.

iJ ilwer, (E. L.) Rienzi. IHde D. Dev. bij M. ?aallot. 65íi
Busch, (F.) Handleiding. AmIL bij J. D. Sijbrandi. 303
Bufer, (j. T.) Liederen van Anakreon en Saffo. Zwol,
680
bij ,y. 7. 1 1.
bij
F. Kaal.
441
Byron , Sardanapalus. Amf'.
C.
Campbell, (T.) De Hoop. Nijm. bij C. A.'hieweg. 441
54
Carillon, (A. C.) Leerrede. Amft. bij Carillon.
Gezangen.
55
(B. C.)
Christemeijer, (J. B.) Hulstbloemen. Schoonh. bij S.
315
E. van Nooten.
Clavareau, (A.) L'hivernage des Ilollandais etc. Maestr.
312
chez F. Bury-Lefebvre.
Lentebloempjes.
Nijm.
D.
j.
bij
Clemens, (C. IL)
226
Haspels.
Conrad!, (j. Lh M.) Handboek. Ilden D. 3de St.
367
Amlt. bij S. de Grebber.
Cooley, (LP) Gefch. der Aardrijksk. Ontdekkingen.Itle
643, 674
D. Haarl. bij de Erven F. Bohn.
Cooper, (J. F.) De Scherpregter van Bern. II Deelen.
41
Amil. bij C. L. Schleijer.
Het Waterfpook. II Deelen. Amfl.
394
bij J. F. Schleifer.
Corbin, (M. E.) Over het Borstonderzoek. Leeuw. bij
461
L. Schierbeek.
Coster, (G. van Lennep) Herinneringen mijner Reizen.
IIde of laatfle D. Amit. bij j. F. Schlei er.
328
Cramer, (J. M.) Leven enz. van Menno Simons. Amft.
bij J. Muller.577
Croisfant , (J. M.) Dichterlijke Uitboezemingen. Nijm.
bij D. J. Haspels.
226
Curtis, (J. H.) Over het Gehoor. Am(}. bij Gcbr.
Diederichs.
284
Czynski, (J.) De Kozak. II Deelen. Zaltb. bij J. Noman.
392
D.
tot
het)
Rott. bij M. J. Luyks. 482
Damfpel. (Handleiding
Dermout, (I. J.) Kerkelijke Rede. 's Hag. bij S. de
Visier.
27

----------

.
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Des7andes , (L.) Over de Zelfbefinetting. Utr. bij C.
van der Post.
326
Didier, (C.) De Carbonari in Rome. III Deelen. Leeuw.
bij L. Schierbeek.
391
Dieperink , (F. 11. M.) Twee Leerredenen. Amfl. bij
H. Weyting.
450
Dinter, (G. F.) Gedachten en Beelden. Gron. bij IV
van Boekeren.
138
Domergue, (A.) Rusland. II Deelen. Amfl. bij J. C.
van Kesteren.
552
Dresfelhuys, (H. C.) Albrecht Beyling. Tile D. Amfl.
bij G. Portietje.
41
Montellino. Amft. bij G. Por
223-th/je.
Nieuwe Bijdragen. Amíl. bij J.
C. van Kesteren.
481
Robert van Artois. Amfl. bij J.
C. van Kesteren.
483
Drie Vrienden. (De) Haart. bij de Leed. fl. Loosjes ,
Pz.

686

Duynhooven , (F. van) Wijsgeerige Bijdragen. III Stukjes. Nijm. bij D. J. Haspels.
135
E.
Edeling, (d. C.) Kort Reisverhaal. Amft. bij Gebr.
Diederichs.
551
Emigratie (Mijne) in Duitschland. Utr. bij N. van der
Monde.
509
Engelen, (A. W) Wandelingen door Brusfel en België.
Gron. bij IV. van Boekeren.
23
Europa, in Tabellen. Amfi. bij J. Guykens.
344
Euthyniia. Iile St. Rott. bij H. W. van Harderwzjk
enz.
472
Evangelifche Gezangen (De) verdedigd. Leeuw. bij J.
W. Brouwer.
356
F.
Finck, (P.) Over de bewegelijke Breuken. Gron. bij
J. H. Bolt.
545
Flatt, (J. F. von) Christelijke Zedeleer. Iile, IIde en
IIide St. Gron. bij dh Zuidema.
109, 407
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Flensburg, (J. J. Dodt van) Pogingen, enz. Utr. bij
L. E. Bosch.
474
Flora. VIde Jaargang. Anafl. bij Gebr. Diederichs. 282
Fockenaa, (Daam) Proeven van Taal- en Gefchiedkunde.
Leeuw. bij J. 1F Brouwer.
463
Frets, (F.) Betrekking van den Staat tot de Godsdienst.
Rott. bij M. Wijt.
25
G.
Gedenkfchriften van een' Kobold. Gron. bij R. J. Schierbeek.
310
Geel, (J.) Onderzoek en Phantafie. Leid. bij C. C. van
der Hoek.
247
Gerard, De van Loevefleyns en de Bertrands. Il Deelen.
Leeuw. bij J. W. Brouwer.
612
Girard, (N. F. en J.) Verhandeling over het Paard.
Utr. bij N. van der Monde.
280
--Verhandeling over het Rund.
Utr. bij N. van der Moade.
280
Goddard, (Q. ,.) Zangen. Rott. bij P. H. van den
Heuvel!.515
Goede, (F. H.) Uitgelezene Vruchten. Kamp. bij K.
van Hulst.
685
Gordon, (fl.) Iets over de Spoorwegen. 's Hag. bij
K. Fuhri.
216
Greb , (F. II.) Gedichten. 's Hag. bij S. de Vis/er en
Zoon.

440

Grünewald, (H.) De Savoijaard. Dev. bij iW. Ballot. 663
Guldemont , (A. P. Weggeman) Disfertatio. Lugd.
Batay.
467
H.
Ilacke, (M.) Bijbelophelderingen. Amfl. bij J. F.
Sch leijer.
106
Hagenbach , (K. R.) Het Wezen enz. der Hervorming.
IIde of laattle D. Rott. bij van der Meer en herbruggen.
101, 145
hall, (Bafl) Zee- en Landreizen. II Deelen. Amft. bij
Gebr. Diederichs.
551
--- (II. C. van) Redevoeringen over liet Plantenrijk.
Gron. bij J. Oomkens.
67
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Hull, (M. C. van) Regtsgelcerde Verhandelingen. Ain11.
bij J. van der Hey en Zoon.
410
Ilalm aal, Jr. (fl. van) Mathilda en Struenfee. Treurfpel. Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
29
Ifarderwijk , (I. van) Gefch. en Letterk. Bijdragen.
Rott. bij II. LTS van Harderwijk.
260
Harderwijk , Rz. (J. van) De Lof der Schilderkunst.
X84
Rott. bij H. W. van I-Iardertiviyk.
(d. van) Czaar Peter. Amfl bij de Wed.
C. Kok.
31
Heiberg, (J. L.) Een Jaar in Iioppenhage. Gron. bij
J• II. Bolt.
567
Jenever.
De
Arnh.
0.
G.)
bij
I.
1.
Hei r

1/as/daar,

ng , (

N f4

Heller, (LT. R.) De Verovering van Jeruzalem. Gron.
bij R. J. Schierbeek, ,jun.
390
Hengel, (W. A. van) Leerredenen. 's Hag. bij S. de
1/is/er.
1
Gefch. der Befchaving, enz. Ilde
D. Amfl. bij J. van der Hey en Zoon.
569
Herrman, (0.) De ware Kindervriend. Amft. bij ten
688
Brink en de Vries.
.Hesz , ( J. J.) Gefch. der Isracliten , enz. IIde D. Dev.
bij A. J. van den Sigtenhorst.
154
Hilman , (. J.) Demetrius. Treurfpel. Amft. bij 117. &Pcsterman en Zoon.
611
Hoeufft, (J. H.) Bredaasch Taaleigen. IVde Aflev. Breda , bij F. P. Sterk.
201
Aanhangfel op de Proeve van Bredaasch Taaleigen. Breda , bij F. P. Sterk.
680
HofJlede , (H. J.) Bevestigingsrede. Leyd. bij C. C. van
der Hoek.
361
hof/lede de Groot, (P.) De Christelijke Menfchenliefde.
Gron. bij J. Oomkens.
606
Hogerzeil, 1llz. (S.) Intreeleerrede. Leeuw. bij G. H.
Swartte van Loon.
582
hoogvliet, (J. M.) Bijzonderheden uit de Schriften der
Ouden. Delft , bij B. Bruins.
199
hoop, Jr. (fl. van der) La Esmeralda. Dordr. bij T.
van Iloutrwe.
219
De Renegaat. Am{l. bij .1. Im---merzeel, Jun.
265

CR I G 1 S 'B I; R.
=loop, Jr. (d. van der) De Horoskoop. Treurfpel. 's Hag.
610
bij 6T7 P. van Stockum.
Iltsfeland , (C. 1P) Enchiridion Medicum. Ille en Ilde
St. Anvil. bij h'. D. Santbergen.
116
Ilufcll, (L.) Het Protestantsch Leeraarambt. Ilde of
laatfee D. Gron. bij R. J. Schierbeek.
489
J.
Jaarboek voor de Doopsgezinde Gemeenten. Anvil. bij
M. Schooneveld.
94
James, (G. P. R.) Maria van Bourgondië. II Deelen.
Amtl. bij G. Portietje.
392
Jans/en, (L. J. F.) Gedenkteekenen. Utr. bij R. Natan.
344
Jonge, (J. C. de) Gefch. van het NederI. Zeewezen.
IIlden D. 2de St. 's Hag. bij Gebr. van Cleef.
345
K.
Kampen, (N. G. van) De Levant. IIde en Hide D.
Haart. bij de Erven F. Bohn.
245
--Handboek voor de Gefch. der
Letterk. IVde of laattle D. Haart. bij de Erven F.
Bohn.
287
Lesten uit van Efen's Spectator.
Dev. bij A. ter Gunne.
604
Kate, (j. J. L. ten) Parifina. 's Ilag. bij Lh P. van
Stockum.
523
---- en S. J. van den Bergh, Oden
van Anakreon. Gron. bij W. van Loekeren.
680
Kerkelijk Staatsregt. Onderzoek , enz. 's Hag. bij 9.
Bclinfante.
125
Antwoord, enz. 's IIag. bij J.
125
13clinfant e.
Kermiswandelingen. Dev. bij 2. J. van den Sigtenhorst.
664
Keur van belangrijke Tafereelen. Am11. bij N. M. Bergmart.
355
Kneppelhout, (J.) l'Ere critique. Utr. chez C. van der
Post.
135
----- Profe et Iers. Leyd. chez P. H. van
527
den Heuvell.
BOEKBESCri. 1838. NO. 16.
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Krabbendam , Rz. (J.) De Non. Am(1. bij P. Meijer
Warnars.
482
L.
Lauth, (E. l.) Handb. der pract. Ontleedk. Ilde D.
1 -4de Afl. Rott. bij P. H. van den Heuvell. 626
Lava!, (Lottin de) Maria de Medicis. III Deelen. Zaltb.
bij J. Noman en Zoon.
529
Lax, (L.) De Reiskuur. II Deelen. Gron. bij R. J.
Schierbeek.
354
Ledeboer, //z. (L. V) Gedichten. Zaandijk, bij J.
Heynis.
262
Leesboek (Zedekundig) voor Vrouwen. Dev. bij A.. J.
van den Sigtenhorst.
353
Leeuwen, (J. van) Verhaal van een' Gifmoord. Leeuw.
bij G. T. N. Suringar.
433
Lennep, (J. van) Vondel's Droom. Amíl. bij M. Westerman.
77
Leonard en Ferdinand. II Deelen. Amíl. bij Gebr. Diederichs.
531
Liernur, (J. C.) Lijkrede. Haarl. bij I. Loosjes. 451
Limburg, (F. M. Roest van) Liberalismus. Leyd. bij
P. H. van den Heuvel!.
434
Loghem , (H. van) Over de Nederl. Armenwetten. Dev.
518
bij J. de Lange.
Lord, (P.) Volksnatuurkunde van den Mensch. life D.
Ami1. bij Gebr. Diederichs.
421
Lublink Weddik, (B. T.) Leven en Bedrijf vanM.Luther. If1e D. Atnil. bij G. Portietje.
533
Lulofs, (B. H.) Gefchiedenis der Nederlanden. II Deelen. Gron. bij 9. Oomkens.
69, 121

M.
Mabel, ,Jr. (P.) Handboek voor Notarisfen. Ifle D.
Haar!. bij de Lf7ed. A. Loosjes , Pz.
653
Macnish, (R.) Verhandeling over de Dronkenfchap.
Gron. bij J. Oomkens.
497
Magazijn. (Neder!. Bouwk.) VIde tot Xlde St. Amft. bij
M. Schooneveld.
397
Marryat, Jacob Eerlijk. II Deelen. Amíl. bij J. M. E.
Meijer.
268
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Marryat, Pieter Simpel. III Deelen. Amfi. bij Gebr.
Diederichs.
270
Het Leven van een' Zeeofficier. lI Deelen.
Amil:. bij C. L. Schleifer.
528
Masfov, (P. van) Royement uit den Nederl. Adel.
Leyd. bij J. G. la Lau.
607
Meen , (E. 9. F.) Reize om de Aarde. Iíle D. Gron.
hij .1. Oomkens.
634
Mt/es , Het Leven na den Dood. Dordr. bij II. Lagerivey.
443
Moens, (P.) Zestal Verhalen. Amft. bij H. Frjlink. 138
Kleine Verhalen. Dev. bij 2. 9. van den
Sigtenhorst.
664
Molenra, (E.) De Vriend der Jeugd. Gron. bij 9. B.
if7olters.
44
Moller, (W.) Liefde en Waarheid. Dordr. bij H. Lagerwey.
445
Monod, (A.) Twee Leerredenen. Utr. bij J. G. van
Ter veen en Zoon.
405
Muller, (j. ƒF•Statius) Leerredenen. Ilde D. Amit.
bij C. L. Schleijer.
357
N.
Naegele, (F. K.) Leerboek der Verloskunde. Utr. bij
R. Natan.
194
Nahiays , Rapporten betreffende Java. IIIde en IVde D.
Dev. bij M. Ballot.
163
Nauman, (M. E. 4.) De Leer der Smetftofl'en. Amtl.
bij J. D. S jbrandi.
158
Neemt de Tirannij van Rome haast een einde? Ileerenv. bij , j. Krediet.
626
Nicolai, (G.) De Vijand van Muzijk. Utr. bij L. E.
Bosch.
224
Nieuwhof, (D.) De Verzoeking in de Woestijn. Rott.
235
bij van der Meer en Vcrbrvggen.
Nijhoff, (I. A.) Bijdragen. IIlde en IVde St. Arnh. bij
505
I. 2. Nahof.
O.
Olivier, Jz. (J.) De Oosterling. IlIden D. Iife St.
163
Kamp. bij K. van Hulst.
Onderhoud in het hoekje van den Haard. Amil. bij H.
42
Frjlink.
Oordt , (j. F. van) Leerrede. Gron. bij J. Oomkens. 112
Yy2
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Oosterzee., (H. M. C. van) Leerrede. Zierikzee, bij
J. van de Jlelde Olivier.
581
Overzigt van het Piketfpel. 's Hag. bij A. Kloots.
93

P.
Pachter Martijn en zijn Vader. I(1e St. 's Hag. bij W. P.
91
van Stockum.
Pandora. Ilden D. 3de Sc. Amft. bij G. J. 1. Beije131
rinck.
Partijen (Staatkundige) in Nederland. Amíl. bij J. D.
205
Sijbrandi.
Petiscus, (4. H.) Cecilia. 's Hag. bij 2. Kloots. 182
Hoofdtrekken der Algem. Gefch. Go255
rinch. bij J. Noorduyn.
Pfennirger, (J. C.) Joodfche Brieven. 111e D. Rott..
bij van der Meer en Jlerbruggen. 319
Pharizeïsmus. (Het oude)1leerenveen, bij J. Krediet. 452
Pichler, (C.) De Herovering van Ofen. II Deelen. Dev.
390
bij A. ter Gunne.
Pimentel, (S. H.) Lijkrede op de Koningin. 's Hag. bij
114
J. Belinfante.
Poll, (J. van de) Verdediging van Jafvr. Leurs. Amfl.
74
bij D. Groebe.
Pool, (G. J.) De Droogmaking der Haarlemmermeer.
217
Amfl. bij C. G. Sulpke.
Puybesque , (M. de) De Franfche Krijgsgevangenen. II
383
Deelen. Amft. bij J. C. van Kesteren.

M
Quack , (J. de) Lotgevallen der Familie Walftruik. 11
661
Deelen. Amfl. bij J. C. van K^steren.

R.
154
Radijs, (A.) Opwekking. Amft. bij W. Brave.
Bijbelsch Huisboek. 111e St. Doesb. bij
--154
Kets en Lanabrechts.
Ilde St.
667
_______
Tweetal Leerredenen. Doesb. bij Ktts en
317
Lambrechts.
AvondmaaIsboek. Doesb. bij Kets en Lam667
brechts.
Raffles, (T. S.) G efchiedenis van Java. 's Hag. enz. bij
163
Gebr. van Cleef,

R E G 1 S T E K.
Ramadge, (F. H.) De Longtering kan genezen worden.
Amll. bij J. M. E. Meer.
12, 55
Regt en Onregt. Amil. bij G. Portielje.
663
Reinhard, (F. 17) De Waarde der Kleinigheden. Tweede Druk. Leeuw. bij G. T. N. Suringar.
496
Reizen. (Romantifche) 11 Deelen. Amft. bij J. C. van
Kesteren.
443
mijner Jeugd. 1-laarl. bij de [Fed. A. Loosjes,
Pz.
508
Relljiab, (L.) De Steenkolenmijnen. Atnil. bij J. C.
van Kesteren.
139
--- Stillevens. Gron. bij W. van Boekeren. 224
iie JagLirrooper. riaari. nil ac wca. a.
Loosjes, Pz.
394
Renneville, (De) Gefprekken. Dev. bij A. J. van den
Sigtenhorst.
664
Rheinuwald , (G. F. H.) Verhaal van de Verhuizing uit
het Zillerdal. Amft. bij Y. Muller.
679
Roéll , (W. F.) Verflag. Amft. bij P. Meijer Warnars.
550
Ronkel , (S. J. van) Woordenboek der Eigennamen in
het 0. T. Gron. bij . M. Smit.
623
Rosf, (J.) Verhaal van een' tweeden Zeetogt in de
Noordpool - gewesten. IIIde of laatie D. Zutph. bij
LP J. Thieme. 297
Rosfum , (R. LL. van) Opflanding en Onilerfelijkheid.
's Hag. bij ;f. Kips, ;j. Hz.
621
Roy, (j. j. le) Zestal Brieven. Rott. bij van der
Meer en Verbruggen.
190
Busburg, (B.) Handl. der Christ. Zedekunde. Kamp.
bij K. van Hulst.
4s
S
Saintine, (X. B.) Picciola. Dordr. bij P. Los.
393
Schetfen wegens Walter Fergufon. Amfl. bij G. Portielje. 663
Schilderijen zonder lijsten. Amfl. bij, . M. E. Meijer. 224
Schlegel, (H.) Esfai fur la Phyfionomie des Serpens.
II Vol. La 1-Jaye, chez J. Kips, J. IIz. etc.
595
Schollen, (J. H.) Disquifitio. Traj. ad Rhen. aptid
R. Natan.
401
Schoppe, (d.) geb. 112eife, Spiegel voor de Jeugd. Amlt.
bij Schalekamp en van de Grampel.
685
Uren van Uitfpanning. AmfI.
bij ien Brink en de Vries.
685
De k]eineKoorddanfers. Haarl.
bij dc TI cd. A. Loosjes, Pz.
688
.

REGISTER.
Schotsman,(J. )Opwekking. Gron. bij J. Haftenkamp.114t
Schubert, (G. H. von) De Stroom. Amft. bij ten Brink
688
en de Fries.
Schuil, (P. S.) Poëzij van van Baerle. Zierikz. bij
515
J. van de Velde Olivier.
Sebastian , (Al. Al.) Overeenkomst en Verfchil tusfchen
417
Jicht en Scrophulofis. Gron. bij M. Smit.
Sedgwick , Linwood. II Deelen. Gron. bij LP van Boe222
keren.
Senden , (G. H. van) Palestina. Zwol , bij R. Boe351
lens , Jr.
Sergeant. (De oude) II Deelen. Leeuw. bij L. Schier338
beek.
Snouck Hurgronje, (J. J.) Specimen inaugurale. Traj.
401
ad Rhcn. apud Paddenburg et Soc.
Sommer, (J. G.) Verkort Tafereel van 't Heelal. Amft.
375
bij Gebr. Diederichs.
Het Heelal. IVde tot VIde D. Amft.
547
bij Gebr. Diederichs.
Jood.
De
Poolfche
Blumenhagen
,
geb.
Sostmann , (W)
660
II Deelen. Amfi. bij L. van der I7inne.
Spaan, (J. Th.) Waarom heb ik den Priesterfland ver363
laten? Amft. bij ,j. Th. Spaan.
bij
Julij—Dec.
's
Hag.
Overdenkingen.
Spall, (T. van)
155
Al. Kloots.
667
Jan.—Junij.
tiVilhelmina. Utr. bij L. E. Bosch. 355
De Kinderen zoo als zij zijn. 's Hag. bij
685
i1. Kloots.
Spandaw, (II. Al.) Gedichten. I—IIIde D. NieuweUit29
gave. Gron. bij J. Oomkens.
bij
Amft.
Kerk.
Gefch.
der
Christ.
Tom.)
(C.
Spieker,
669
S. .7. Prins.
Sprenger van Eyk, (J. P.) Eene Maand in Z. W.
Duitschland. Rott. bij Nlenfing en van Westreenen. 509
Staring. (Al. C. H .) Gedichten. Tweede Uitgave. 1V
438
Deeltjes. Arnh. bij I. A. Nijhof.
Nayler
en
Co.
34
bij
Reis.
Amt.
Sterne, Sentimentele
Stewart, (C. S.) Dagboek van een verblijf in de Sandwich-Eilanden. II Deelen. Rott. bij Menfing en van
Westreenen. 22
Storck, (1/17) De Verrasfing van Harderwijk. Ami}. bij
483
J. C. van Kesteren.
III
Deelen.
Amerika.
Stuart, (J.) Drie Jaren in Noord294
Gorinch. bij J. Noorduyn.

R E G 1 S T E R.
Swart, (A. J.) Disputatio Juridica. Jim/I. apud J. D.
Sijbrandi.
437
T.
Tafereelen uit Parijs. Amft. bij Gebr. Diederichs. 343
:Tyler, (C. B.) Montague, of is dat Godsdienst? Amft.
bij H. Fr//link.
321
Teenflra, (M. D.) De Nederl. W. I. Eilanden. II Stukken. AmfI. bij C. G. Sulpke.
636
Themmen, ( C.) Handb. voor Burgers en Kooplieden.
Kamp. bij K. van Hulst.
654
Thouars , ( G. B. C. W. Marquis de) Stanzaas. Hoorn,
bij Gebr. Vermande.
32
Timmer, (H.) Proeve eener Theoret. en Pract. Menschkunde. IIIde of laatfle'D. Gron. bij W. Zuidema. 214
Timmerman, (W. C.) Bouwkundig Woordenboek. Breda,
bij Broefe en Comp.
396
Trollope, (F.) J. J. Whitlaw. II Deelen. Haarl. bij de
Wed. ii. Loo. jes , Pz.
659
Troostbijbel. Leeuw. bij Y. IV. Brouwer.
363
Tuinkunst. (Nederlandfche) Iíte en Ilde D. Amft. bij
Gebr. Diederichs. 282
Tweelingbroeders. (De) Amíl. bij J. F. Schleifer. 394
Tydeman, (H. W.) Mengelingen. Zaltb. bij .7. Noman
en Zoon.
515
U.
Uilkens , Paulus. I(1e D. Gron. bij R. ,1. Schierbeek. 665
Ullmann, ( C.) .ohannes Il/es/el, een Voorganger van
Luther. Leyd. bij de 1Ped D. du Saar.
285
V.
Veldwijk, (II. .7.) De Menfchenliefde van Jezus. Maastr.
bij Gebr. Ploem.
361
Verhalen. (Drie) uit het Zeemansleven. Medembi. bij L.
C. Vermande.
395
(Nieuwe) Gron. bij W. van Boekeren. 478
Verhandelingen (Natuurkundige) van de Haarl. Maatfch.
XXIIfte en XXIllfte D. Haarl. bij de Wed. 4. Loosjes , Pz.
62
I/inkeles, (H.) Romantifche Poëzij. Amíl. bij P. Meer
Warnars. 439
Ilolmer, Reizen en Lotgevallen. Utr. bij L. E. Bosch. 511
I7j'ver,, ( C. van der) Geluk en Ongeluk. Amil. bij
Schalekamp en van de Grampel.
685
W.

Wagner, ( K. 4.) Bijbelfche Verhalen. II Stukjes. Gron.
bij .7. B. Wolters.
478

R E G I S

'r

E R.

Wal , (, . de) Vrouwelijk Leven. Gron. bij ,7. Oom kens.
183
Warn inck, Bz. (W. H.) De Dood van IFillem I. Treurfpel. AmII. bij G. 7. -4. Beijerinck.
519
Washington .Irving, Togt door de Prairiën enz. Amft.
bij H. Frjlink.
213
Abbotsford en de Abdij van Newflead. Haarl. bij de LPed. L. Loosjes , Pz.
213
Astoria, II Deelen. Haarl. bij de
Wed. 11. Loosjes , Pz.
648
Weber, (M. J.) Handboek der Ontleedkunst. Ille D.
111e Aflev. Amfl. bij C. G. Sulpke.
197
Middelb. bij Gebr. 1lbrahams.
650
Werken der Hollandfche Maatfchappij. Xde D. Leyd. bij
D. du Mortier en Zoon.
330, 376
-- (Nieuwe) van het Zeeuwsch Genootfchap. Iften D.
1Ite.St. Middelb. bij Gebr. Abrahams.
501
Aten D. 3de S t.
650
Willes, (B. van) Opheldering. Amft. bij W Brave. 185
Woillez, (Mevr.) Emma. Haar. bij de Erven F. Bohn. 688
Folterbeek, (7. L.) Leerrede. Amfl. bij Y. H. en G.
van Heteren.
6
Wijk ,. B z. (J. van) Supplement op het Algem. Aardrijksk. Woordenboek. Aflev. N'. IV tot X. Amft. bij
C L. Schleyer.
397
W jn , (H. van) Onderzoek. Middelb. bij Gebr. Abrahams.
502
Y.
Tpey (11.) en Fetth , (H. 0.) Oudheden. Gron. bij
. R. ómelingh.
344
Z.
Zeel, (G. van) Inleiding tot de Taal- en Redeneerkunde.
Rott. bij el. if jnands. 466
Zeeman, (H.) La Tisba. Amft. bij Gebr. Diederichs. 483
Zelfbiographie. Ilte D. Heerenv. bij J. Krediet. 470
Zes maanden in een Klooster. Amft. bij J. C. van Kes395
teren.
Zimmerman , (J. D.) Twaalf Leerredenen. IIIe Zestal.
148
Amft. bij C. L. Schleifer.
Zumpt , ( C. G ) Spraakleer. IIde St. Aml}, bij S. de
205
Grebber.
7

Een woord aan R. H. Graadt .Tonckers.
Brief aan den Redacteur van dit Tijdfchrift.
Antikritiek van Mr. 4. F. Si,JIé.
Naberigt.
Brief van D. Fockema aan den Redacteur.

142
398
399
444
61

MENG EL WERK,
VOOR
1

838.

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN,
OF

TIJDSCHR1 T
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN ,
WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,
DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.

13 E N E V E N S

MENGELWERK,
tot Frame Letteren, Kunflen en Wetenfchappen,
betrekkelijk.
TWEEDE STUK.
VOOR

1838.

M E NG E L / / .

6J

R K.

Te AMSTERDAM, bij

G. S. LEENEMAN VAN DEP., KROE
en
J. W. IJNTEMA.
1838.

INHOUD
VAN HET

MENGELWERK.

I

ets over de Medewerking van den Heiligen Geest. Bi. 1
De Natuur in Noord Afrika. Naar het Deensch van
Prof. S C H o U w, door Prof. J. VAN DER H O E4
v E N te Leyden.
Herinneringen aan Parijs en deszelfs omflreken, 1834,
van een' jeugdigen Geneeskundige. (Vervolg van bl.
13
Nieuwigheden.
808 des vorigen jaars.)
Raadgevingen van Sir WALTER S C O T T aan zijnen
24
Zoon, Kornet onder de Huzaren.
Beeldhouwer
Bijzonderheden, rakende den beroemdílen
35
van onzen tijd, THoRWALDSEN.
haar
Leven
en
Bein
Mifs D J E C K, vermaarde Olifant
37
drijf gefchetst.
Batavia.
45
Goedkoope Reis naar
50
Huwelijksrecept.
50
Krachtige Godsdiensttroost.
51
Verílandige Wijziging van het Duël.
51
De eigen Galg.
51
Lezen en laten lezen.
52
opmerkelijke
Genezing.
Spoedige en
52
Nieuwe foort van Vifitekaartjes.
MEYER,
Over de Affchaffing der Dooditraf. Door L. C.
53
Predikant te Houtenisfe.
61
Lene Moeder in den Kruidtuin te Parijs.
65
Gretna-Green.
Raadgevingen van Sir W A L T E R s c o T T aan zijnen
Zoon Kornet onder de Huzaren. (Vervolg en floc
van bl. 35.)
-

,

—

,

,

1 N H O U D.

lUifs D J E C i, vermaarde Olifant, in haar Leven en Bedrijf gefchetst. (hervolg en got van bl. 45.)
83
Fragment uit de Gedenkfchriften van eenen Geneesheer,
rakende een hem bejegend -ontzettend Ongeval bij eenen
Brand. 91
Nieuwjaarsportretten. Door f A co P o - PUCK - MO RDAX.
98
Een Dag Levens van LOUIS -PHILIPPE, Koning der
Franfchen.
101
De Koninklijke Vioolfpeler.
103
's Lands wijs 's Lands eer.
104
Over den Invloed van Frankrijk op Nederland, zoo wel
in het Staat- als Letterkundige. Voorlezing. Door
N. G. VAN KAMPEN.

105

De Doodllraf.
123
Gretna-Green. (Vervolg en hot van bl. 73.)
128
Bijgeloof bij de Turken.
136
Herinneringen aan Parijs en deszelfs Omireken, 1834,
van een' jeugdigen Geneeskundige. (Vervolg van bl. 24.)
Iets over de menigvuldigheid der Zelfmoorden. 140
148
Het fielen en verkoopen van Kinderen in Indië.
153
,4d fluctumnum. Door J. s. L U T G E R T.
Opmerkelijke Anekdote.
155
Debiteur en Crediteur. Puntdicht.
156
Over de Woorden van j E z us aan het Kruis. Door A.
157
GOEDKOOP , Predikant te Gent.
De Zoölogifche Tuin te Londen.
169
OLIVIER GOLDSMITH, deszelfs Leven en Gefchrif179
ten.
Treurige Lotgevallen van een' Rusfifchen Prins.
190
T A L MA'S Woning te Brunoy.
197
MARIA THERESIA en de kleine Soldaat.
200
Merkwaardig Engelsch Regtsgeval.
202
Noord-ilmerikaanfche Barbaarschheid.
205
Pars altera Carminis ad fluctumnum. Door J. S. L U TG E R T.
206
Een Moffrikaantje.
209
Napoleonsgezindheid bij .Duitfchers.
209
Snuggere Taalkundige Opmerking van een' Duitfcher. 210
Het Paard van WELLINGTON.
210
211
De jonge Weduwe.
-a—
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212
oosterfiche Misvatting.
212
De piquante Schoone,
Over den Invloed van Frankr ijk op Nederland, zoo wel
in het Staat- als Letterkundige. Tweede Voorlezirrg.
213
Door N. G. VAN KAMPEN.
Arts
en
Akademieleeraar.
als
W.
H U F EL A N D,
C.
Schets uit eene door hem nagelatene Levensbefchrijving. 231
0 L 1 V I E R GOLD S MITH , deszelfs Leven en Uefchrif237
ten. (Vervolg en flot van bl. 190.)
De Zoölogifche Tuin te Londen. (Vervolg en flot vare
248
bl. 179.)
Hoe en hoe goedkoop men te Parijs kan middagmalen. 259
260
Vogels , die deel aan Staatsgefchillen nemen.
261
Vernuftige Oostindifche Mieren,
263
Eerlijke wijs om een valsch Bankroet te naken,
264
Diepdoordachte Uitfpraak.
264
Eeuwige Vrede.
De Verkooping. Puntdicht.
264
Iets , over het uiterlijk aanzien van oude Handfchriften,
voor zoo verre hetzelve dienstbaar is , om derzelver
ouderdom en echtheid te bepalen. Door Mr. L. A.
W. SLoET, te Zutphen.
C. W. x U F ELAND, als Arts en Akademieleeraar.
280
(Vervolg van bl. 237.)
285
Turkfche Zeden.
Authentiek Bengt omtrent het treurig Uiteinde van den
vermaarden Zeevaarder j AM E s C 00 r. en diens Ver
Sandwich- Eilanden. 239-godinpe
T?p®S ràv Psyvov. Naar B o R G E R. Door 111. V A N D E N
297
B R A N D E LE R, Med. Doctor te Dordrecht.
Oogen, Ooren, Mond en Neus. Voorlezing. Door
300
F. C. D. BAUER, te Jlrnhem.
M o z A R T'S wijze van Componeren door hemzelven toe310
gelicht.
Fragment uit de Gedenkfchriften van een' bij den Mededeeler bekenden Vriend , rakende een hem bejegend On312
geval in het Water.
De Bloementeelt te Londen en inzonderheid te Parijs. 319
321
S C H I L L E R als Tooneelfpeler.
322
De Wedermaker.

6
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Testamentair Verwijt.
323
Voorjaarsgroet. Door G. VAN ENST KONING,
Dichtflukje.
323
daden,
door
Leerrede, over Gods befluur van 's menfchen
JA N K 0 P S , ter viering van de vijftigfle verjaring zij
Predikdienst , gehouden , in de Doopsgezinde Ge--ner
meente te Utrecht , in Februrrij 1838. 325
339
Over de Geneeskunde bij de Chinezen.
Herinneringen aan Pars en deszelfs Omftreken , 1834,
van een' jeugdigen Geneeskundige. Door H. A.
S C H R E U D E R, te Rotterdam. (Vervolg en Piot van
bl. 147.) — Fontainebleau. 341
356
De Bier- en Jeneverhuizen te Londen.
Branden in de Bosfchen van Amerika, veroorzaakt door
het in brand fteken der zoogenaamde fpaanders (choppings) of behakte braaklanden (chopped fallows) , bij
365
het ontginnen van landerijen.
370
Wilde Stieren Jagt.
De Collier van nu wijlen Koningin x o R T E N S E. 3,75
377
MARION DELORME.
379
Bedenkelijke Koop.
Onder eenig Bloemwerk , geteekend door mijne Kchtgenoote , enz. Door A. H. D o L v, te Almelo. Dicht
380-ft
ukje.
380
Hij is niet meer!
Hulde aan de Nagedachtenis van JAN V A N WAL R t.
Door A. A. S T U AR T. Voorgedragen in het Anzjlerdamfche Tweede Departement der Maatfchappij Tot
Nut van 't Algemeen , den 14 Maart 1838. 381
Iets , over den [laat der Geneeskundige Wetenfchappen
390
in Perzië.
396
Sicilië en IJsland vergeleken.
Door
De Deenen in Walcheren. Zeeuwfche Legende.
403
Mr. A. F. S I F FL É, te Middelburg.
419
Het Avondbezoek. — 1V. De Tabaksdoos.
427
De Kadi en de Sultan.
428
De Zondag in Noord- Amerika,
430
Anekdoten.
.Den paar Engelfche
432
De Vrijheid. Dichtflukje.
Hulde aan de Nagedachtenis van 1 A N V A N W A L R ï.
433
(Vervolg en hot van bl. 389.)
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C w. zi irr z z A IN „
Arts en Akademieiceraa:r.
(Tlervolg van bl. 285.)
448
Over het verfchaffen van arbeid aan Kinderen van Hulp
Bedeelden uit de Fondfen van Diaco -behovnd
Redelijke Armeninrigtingen. Door w. H. WA 1 N---niëof
SINCK, BZ.

456

liet Avondbezoek. — IV. Dc Tabaksdoos. (hervol;
en llot van bl. 427.)
469
Een woord van s P o ns T 1 N z over de tegenwoordi,c
Tooneelmuzijk.
479
480
Zonderlinge Eetzaal,
Zeemanswellevendheid.
480
De Dichter. Dicht/luk.
481
De Nijd.
484
De Kleur van den Nacht.
484
Verhandeling, over het leven in de Ideale Wereld. 485
Eenige Opmerkingen en Stellingen, aangaande het Gebruik en

Misbruik van den Jenever.

505

JOSEPH SPECKBAcHER, bijgenaamd de I7uurduivel. Uit de Gefchiedenis van den Tyrolfchen Opíland
510
in 1809.
C. w. H U F E I. A N D , als Arts en Akademieleeraar.
(Vervolg en Plot van bl. 455.)
533
11rachich , de Champagnewijn van liet Oosten.
541
Mevrouw S T A e L als Hagar.
546
Bij het Overlijden van mijn jongfte Kind. Door E, VAN
547
D U X N, te Naaldir k. — Dicht /irskje.
De Lapper. Puntdicht.
548
Iets over de Doodflraf. Door u. VAN w b L 1. E s , Theol.
54^^
Doctor en Predikant te Lekkerkerk.
De Lasteraar. Naar aanleiding van zeker onlangs uit
gekomen Gedicht , getiteld Ilippokreen-ontztiraveling,

5b8
0 S n P H S P E C K B A C H E n. ^, bijgenaamu dc Vuurdui566
1vel. (Vervolg en iot van bl. 533.)

De Geest des Christendoms. Door w i I. L i iL n7 H.
582
F U R N L s s, te Philadelphia.
Gezigtkuandige Mededeeling van den Eeres. Az c 0E D587
r o o p , te Gent.
;áe3ra
Oetmaeting van L a r f irr Provence.
ßi1;4
Ik egt,l.rachl van Ile4. 1'recedcr^a.

I N .HI 0 U D.
Een Mensch in eene Menagerie.
594
Kiefche Voorzorg.
595
a96
Engelsch Bonmot.
Voordeel van Vreemdenbezoek.
596
Speculatiegeest.
596
Het Herinneringsfeest te Leyden, 9 Augustus 1838.
Door Mr. A. B OX MA N, te Gorinchem. — Dicht Jlukje.
597
Muzikale Ontmoeting.
599
600
De Kleinfchrijver.
Aanfpraak van den lioogleeraar S C H U B E R T, te Manchen , gehouden bij de heropening zijner Lesfen , na
zijne terugkomst van eene Reize naar het Oosten. 601
Iets over de wijze, waarop het Geneeskundig Onderwijs
te Pars is ingerigt. Door E. c. BUC H N E R, Med.
Doctor te Amflerdam. 620
De Geest des Christendoms. (Vervolg van bl. 587.) 625
De Valfche Munter. 632
Jo H N L IL L I E. Eene Epifode uit de Levensgefchiedenis van Koningin E L I Z A B E T H van Engeland. 637
Brief van S C H I L L E R, over de uitvoering zijner Tooneelflukken.
643
Eene electrieke Dame.
644
Oostindisch Middel tot ontdekking van Misdrijven. 645
Wroeging van een' Wijsgeer.
647
649
Weelde van den Disch.
Wat God doet , dat is wél gedaan. Door L. V. LED E B 0E R, AZ., te K'olhorn. -- Dichtflukje. 650
652
H U F F, L A N D'S meening over de Geneeskunde.
652
Een waar woord van L U T H E R.
Oplosfing van eene belangrijke bedenking, welke er , ten
aanzien van het Nederlandsch Gevangengenoot chap
en deszelfs weldadige bemoeijingen , bij fommigen beftaat. Door W. H. WARNSINCK, BZ.
653
door
Breda
middel
van
over
de
verrasfing
van
een
Iets
Turffchip in 1590. Medegedeeld door B. G L A s a U s,
Predikant te Geertruidenberg. 658
Iets over de wijze , waarop liet Geneeskundig Onderwijs
te Parijs is ingerigt. (Vervolg en Plot van bl. 625.) 661
De Geest des Christendorns. (Vervolg en Plot van bl.
666
631.)

I N 11 o U D.
67^i
De Lintfabrijken van St. Etienne.
Bretagne onder het Schrikbewind, of de grootmoedige
Kleedermaker. Een vaar Gefchiedverhaal.
683
Twee Bandieten-gevallen.
690
Magt der Rede.
698
Geld er, geen Geld. Een humnoristifche Inval.
700
Aanmerkingen over het Katholicismus.
701
Verhandeling over dc WTeelde. Door w . I M M 1 N K ,
Predikant te Doesborgh.
709
Uittrekfels van eenige Brieven over Parijs en de Parifzenaars.
725
Proeve ter verklaring eener Gezigtkundige Waarneming.
Door H. A. CALLE NFEL s, Al. D. te Oostburg. 730
Berusting.
731
MAL A S P I NA, Lastdrager en Schrijver.
732
Het brandende Schip , of het Geweten. Bene ware Gebeurtenis.
736
De Vrouw naar de Wereld. Een Verhaal.
740
Anekdote, rakende Profesfor B 0 R G E R .
747
De verfchalkte Zakkenroller.
747
De Spaanfche Bibliothecaris.
748
Parjjsfche Huwelijkstrouw.
748

Het Kind in de Opera.
748
Verhandeling over Licht en Lichtziekte (Photospathie.)
Door M. A. j E N T INK, Predikant te Harlingen. 749
Eenige Bijzonderheden rakende den jeugdigen leeftijd van
B E RN AD O T T E, tegenwoordigen Koning van Zwe763
den.
Bijzonderheden wegens Peking.
770
Wijsbegeerte en Godsdienst. Een Verhaal, rakende den
777
Engelfchen Gefchiedfchrijver D A VI D H u ME.
788
De Jeugd van MAR IA SYBILLA MERIAN.
I3pós róv `Psjvov. (B OR GE R'S Klaagzang aan den Rijn.)
Door J. G. H. REUDLE R, f7, D. M. te Woerden. 797
Verordening van den Vorst VA N S C H WA R Z B U R G SONDERSHAUSEN. 800

De onderaardfche Herberg te Petersburg.
Mogen dus alle Omkoopers varen !
Dubbelzinnig Compliment.

801
802
802
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IETS OVER DE MEDEWERKING VAN DEN
HEILIGEN GEEST.

D

e kracht en w-verking des H. Geestes is onderfcheiden, fchoon niet afgefcheiden , van die des Woords van
God. Deze is eene grondflelling der Godgeleerden, gepaaldelijk dergenen , welke liberaliteit en regtzinnigheid
wenfchen te vereenigen. Om eenen naeer begrijpelijken
en gezonden zin aan deze woorden te hechten, kan men
de zaak, dunkt mij, gevoegelijk bij den zegen van God
vergelijken , die alle werk vergezellen moet , om het wèl
te doen gelukken. En de woorden : wat helpt het, dat
Paulus plant en Apollos natmaakt , zoo de Heer den
wasdom niet geeft , zetten hieraan zelfs een zeker gezag
bij. Maar, denkt ligt iemand, dan beteekent die bij
Geestes eigenlijk niets bijzonders ; dan is-ílandesH.
de leer deszelven flechts eene . algemeene waarheid , en
Beene fchaduw zelfs van een karakteristiek leerfluk des
Christendoms. Dit hefluit fchijnt mij echter toe te voor
te zijn. IIet opgenoemde heeft misfchien eenen-barig
meer verborgen en diepen zin, zoo wel als dien opper
welke voor den min naden -vlakigen m,
voldoende is.
-kend
De wijsgeer (althans die van vroeger tijd) onderfcheidt
tusfchen werking der natuur en werkzaamheid van den
zedelijken, vrijen mensch. De eerfle is geheel en onmiddellijk uitvloeifel der fcheppende almagt: de boom
heeft aan het fchietcn zijner takken , het voortbrengen
zijner bloemen , het dragen zijner vruchten geen ander
deel , dan het werktuig , het geneesmiddel en dergelijke
aan hetgeen dezelve, in de hand des meesters, te weeg
brengen. Hier wordt dus niets gedaan , tenzij God het
doe ; Die alleen kan wasdom, kan gedijen , kan alles
geven. En zoo wel de middelen, die den groei inzonA
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derheid bevorderen moeten , — regen en zonnefchijn , op
hunnen tijd en in hunne mate, — als de groei zelf,
hangen van niemand dan van Ziem af. Maar anders is
het met den mensch : fchoon evenzeer fchepfel en te allen
tijde afhankelijk van God , bezit hij echter een' eigen
wil en werkzaamheid. God heeft hem de magt gegeven ,
om hetgeen hem ftreelt en vleit en aangenaam toefchijnt
in te volgen , of , daarentegen , die hoogere wet , welke
hem het waarlijk goede , betamelijke en Gode welgeval
doet kennen, in ontzag te houden. Is dit zoo niet,-lige
dan is ons geweten een kinderfpel, de hoogachting, welke wij den braven , in tegenfielling met den flegtaard ,
toedragen , ijdele waan , en , zoo veel ik zien kan , alle
vereering van een heilig Opperwezen, alle Godsdienst ,
dwaling en dwaasheid.
Hier is het dus eene andere vraag: Kan die wil, behoudens zijne vrijheid, op eene andere wijze , door andere middelen gebogen, geleid en beftuurd worden, dan
die van overreding , van v erlichthig , van uitlokking of
bedreiging , van verlevendiging des gevoels , en wat dergelijke zedelijke werkzaamheden meer zij ? Kan God hier
anders dan door Zijn woord , of wel in den weg Zijner
voorzienigheid, werkzaam zijn, om rede en geweten te
hulp te komen? Was dit niet mogelijk, wij zouden
echter mogen zeggen : „ Het komt alles , Vader, van
Uwe hand: alle goed is het Uwe, het kwade .alleen onzer fehuld toe te fchrijven." Doch , ' hier treedt, zoo
liet fchijnt, de belofte des H. Geestes tusfchenbeiden,
op ons ernftig gebed toegezegd. Deze kan als eene ver
worden, niet alleen dat God regen-zekringbfchouwd
vruchtbare
tijden
zal
geven , om het gezaaide te doen
en
opfchieten en vruchten dragen , dat Hij ons niet in ver
leiden, maar van den booze verlosfen zal,-zoeking
maar ook , dat Zijn Geest met onzen geest medewerken ,
Zijne kracht onze zedelijke kracht fteunen , Zijne heiligheid ons heiligen zal.
Of deze hulp intusfchen als bovennatuurlijk , als wonderdadig te befchouwen zij , is daarmede niet uitgemaakt.

VAN DEN HEILIGEN GEEST.

3

Het verband tusfchen de almagt des Scheppers en de
verleende , afhankelijke en toch vrije, kracht van het
redelijk fchepfel, en de invloed der eeríle op de laatfle,
zal ons (met zoo veel anders) wel altijd een geheim blij
wat de leer des Bijbels omtrent den Geest des-ven.E
Heeren , als werkzaam in den mensch , betreft, deze
fchijnt van den beginne af aan tusfchen natuurlijk en won
niet naauwkeurig te onderfcheiden. Bij den-deraig
man , die kunílig in koper en ijzer werkte , dacht toch
niet ligt iemand aan iets hoogers , dan zonderlinge gaven
des vernufts , noch bij Saul en de menigte der profeten
of leerlingen van dezelven , aan meer dan heilige geest
verrukking en opgetogenheid ; terwijl elders we--drift,
deronl , zoo wel bij de oude Godsmannen, als bij de
Apostelen, aan hooger bijfland moet gedacht worden.
Zou niet het bejammerenswaardig{Ie bij deze ganfche
zaak zijn , dat de voorílander van eene wonderdadige ,
althans geheel onbegrijpelijke , onmiddellijke medewerking
van het Opperwezen zoo ligt tot eigene werkeloosheid
vervalt , wel biddende, maar niet wakende , — en dat
hij , die het tegendeel drijft , alles meenende te kunnen
beredeneren , zoo ligt alles wegredeneert, het bekende
niet acht , het natuurlijke befchouwt als moest dat van
zelve komen, ja eindelijk, in zijn geloof aan eene aller
voorzienigheid wankelende , weinig meer van-bijzonderf
het gebed verwacht ? Zeker, dit laat[Ie is te verderfelijker , omdat zelfs de zedelijke kracht van het gebed op
die wijze verloren gaat. Want hoe zal iemand zich door
hetzelve in het vertrouwen op God en dus in het moe
eigen pogen verílerken, die aan Beene verhooring-dig
gelooft ?
Ilelaas ! de Heer moge goed zaad in zijnen akker uit
vijandige mensch zal er altijd onkruid on--{Iroijen,d
der zaaijcn.
S.
-
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DE NATUUR IN NOORD - AFRIKA.

Voorlezing in het Natuurkundig Gezelfi hap te Koppenhagen , door Prof. SC x o u w.
(Uit het Deenfche Tijdfchrift , getiteld: Naturhistorisk
Tidsfkrift , udgivet af H. KR Ö YE R. For/le Hefte.
Kjöbenhavn , 1836.)

Gelijk de natuur in het kleine eene oneindige menig-

vuldigheid aanbiedt , die zich b. v. vertoont, wanneer
wij de afzonderlijke dier- of plantenfoorten, verfchillende
individuën van dezelfde foort, ja verfchillende deelen van
hetzelfde voorwerp vergelijken, — zoo vertoonen er zich
ook kenfchetfende verfcheidenheden in het groote , wanneer wij b. v. de groote afdeelingen der aardoppervlakte,
welke wij gewoon zijn werelddeelen te noemen, vergelijken , zoodat elk werelddeel zijnen eigendommelijken karaktertrek heeft. En gelijk men ten opzigte van dieren en
planten nu eens groote masfa's aantreft met geringer za
dan weder kleinere masfa's met meer-mengfldhi,
zamengeíleld maakfel , zoo bieden ook de groote wereld
een gelijkfoórtig verfchil aan.
-deln
de
tegenflelling
gelijk
laatstgenoemde
Lene
ontflaat uit
eene vergelijking tusfchen Afrika en Europa , waarop
RI T T E R vooral opmerkzaam heeft gemaakt. Befchouwen wij de wijze , waarop Afrika tegen de zee begrensd
is , dan vinden wij dit werelddeel zeer toegerond, met
weinige en niet diepe bogten , zonder in het land dringende meerboezems, en deswege ook zonder uitfpringende
fchiereilanden. Europa wordt daarentegen diep ingefneden door in het land dringende zeeën; door de Noordzee en het Kattegat , de Oost- en de Middellandfche Zee
met hare bogten , de Zwarte Zee en die van -4zof,, behalve de Witte Zee en de verfchillende bogten der Atlantifche Zee. Hierdoor ontflaan de talrijke uitfpringende fchiereilanden, het Scandinavifche fchiereiland , Jut-
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land, Noorrholland , Spanje , Italië, Morea, de Krim.
Men kan Afrika gevolgelijk als een ligchaam zonder,
Europa als een ligchaam met ledematen befchouwen.
Maar ook ten opzigte van de oneffenheden der aardopper
biedt Europa eene grootere verfcheidenheid aan-vlakte
dan Afrika , hetwelk daarin almede eene opmerkelijke
eenzelvigheid vertoont. Terwijl Europa een aanzienlijk
aantal van afzonderlijke bergmasfa's bezit , die onderling
zeer veríchillen in hoogte , vorm en rigting , en tusfchen
welke lage en hooge vlakten liggen van verfchillende uit
gedaante, zoo biedt Afrika, voor zoo-gebridhn
ver zich althans onze tegenwoordige kennis uitflrekt,
een buitengewoon groot hoogland in het zuiden en een
buitengewoon groot laagland in het noorden aan. Wil
wij de inrigting der werelddeelen met de voortbreng--den
fels der kunst vergelijken , dan zouden wij Afrika eene
eenvoudige piramide kunnen noemen , en Europa eene
Gothifche kerk met menigvuldige uiti'eekfels , torens en
verfierfels.
Daar Afrika voor liet grootfie gedeelte in den heeten
aardgordel ligt , waar de klimatifche verhouding eene
veel grootere eenvormigheid aanbiedt , dan in de gematigde of koude luchtílreek , waaronder Europa gelegen
is , zoo is er ook in deze plaatfing eene oorzaak tot
eenzelvigheid, als karaktertrek bij Afrika.
Aan het westelijk gedeelte van Afrika's noordkust ligt
een afgezonderd langwerpig gebergte van niet onaanzienlijken omvang , liet Atlas- gebergte ; --- verder tegen het
oosten , tusfclien Tripoli en Egypte, treedt eene andere ,
maar veel kleinere , van boven vlakke bergmasfa te voor
Barka plateau. Beide deze bergmasfa's zijn-fchijn,et
naar het zuiden door eene groote vlakte omgeven. Was
de fland der zee eenigzins hooger dan hij is , zoo zoude
deze vlakte door de zee bedekt worden , waaruit die twee
bergmasfa's als eilanden zich verhieven. Zij verfchillen,
althans aan de noordzijde , in klimaat en in planten
flechts weinig van de zuidelijkíle deelen an Europa,
(GSpa;ic , Sicilic , Calabrië en Griekenland.) Het Afri-
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kaansch karakter komt hier nog niet te voorfchijn , of
er is ílech is eene aannadering tot hetzelve aanwezig.
Uit het phyfisch-geQgraphisch fl andpunt behooren deze
bergmasfa's daarom veeleer tot Europa.
Maar zuidwaarts van deze gebergten en de Middel
aan den Niger en het aleer Tfaad , van-landfcheZto
30-16° N. B. , llrekt zich van den dilantifchen Oceaan tot aan de Roode Zee de ontzaggelfjk groote lage
vlakte der woestijn 100,000 vierkante mijlen in omvang
uit, alzoo even groot als $ van Europa, of omtrent
driemaal grooter dan de Middellandfche Zee. Wij kennen geene enkele andere zoo groote lage vlakte , ja geene , welke eenigzins daarbij komt ; want de vlakten der
Plata- of der Misfifippi- rivier en de Siberifche vlakte
zijn aanmerkelijk kleiner.
De vlakte der woestijn wordt nog grooter , wanneer
wij hare Aziatifche voortzettingen mederekenen; want
zij neemt , in de hoofdzaak met dezelfde karaktertrekken,
het grootfle gedeelte van Arabië, den kustrand van Perzië en het noordoostelijke Indië in , tot aan den lageren
loop van den Indus.
Het grootfl:e deel van den omvang der woestijn is eene
volkomene vlakte. De reiziger ziet Hechts de vlakke
aarde en het gewelf des hemels , gelijk de zeevaarder
op de wereldzee niets dan het vlak der zee en den hemel
ontwaart; geene bergen , hoogten , ja geen bosch of
kreupelhout en geene menfchenwoning breekt liet uitzigt
af over de onmetelijke woestijn. Ontmoet men een voorwerp, zoo wordt het gezigt , even als op de vlakte der
zee , in de berekening des afflands bedrogen. Eene diepe flilte rust over de woestijn; het minfle geluid wordt
gehoord op een' voor hem, die daaraan niet gewoon is,
onbegrijpelijken aff'cand , en ook voor het gehoor is het
hier moeijelijk, afítanden te bepalen. Maar offchoon
alzoo eene volkomene vlakheid het hoofdkarakter uitmaakt , zoo zijn er toch , bijzonder in het oostelijk gedeelte , uitzonderingen ; in deze Eireek verheft zich de
grond in hoogten en bergvlakten, maar gewoonlijk van
-
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zulke groote uitgeftrektheid, dat het rijzen en dalen wei
bemerkbaar is.
-nig
Men fielt zich de woestijn als eene onafgebrokene
zandzee voor, waar de reiziger door het diepe zand waden
moet. Zulks geldt wel van een gedeelte , maar geenszins van het geheel, ja misfchien niet eens van het
grootíie gedeelte der woestijn. Op vele plaatfen heeft
de oppervlakte vasten rotsgrond, die of geheel bloot
ligt of flechts met eene dunne zandlaag overdekt is. Het
zand ontilaat deels daaruit , dat de rotsgrond zich door
den invloed des dampkrings oplost , deels door dat de
op de kust der Middellandfche Zee heerfchende noordewinden het zeezand op het (rand werpen, van waar
het vervolgens door dezelfde winden dieper landwaarts
in gedreven wordt. In uitholingen , in de kleine dalwegen , of waar de rotsgrond zich eenigzins verheft , verzamelt zich het zand in hoopen, gelijk bij ons de fneeuw
op de velden ; en in zulke ophoopingen kan het zand
eene aanmerkelijke diepte hebben , en reizen met kameelen
en paarden zelfs kunnen, daardoor moeijelijk of gevaarlijk
worden ; maar op de meeste plaatfen fchijnt het zand
niet aanmerkelijk te zijn. De vertellingen , alsof kara.
vanen begraven zouden zijn geworden onder het zand,
fchijnen grootendeels ongegrond te zijn ; dit is zeker,,
in de meeste gevallen komen karavanen van honger om ,
wier overblijffels vervolgens door het zand bedekt worden. Maar het zand wordt toch door de geweldige oormen , welke hier , even als op de ongetemde zee , ongeftoord woeden , gevaarlijk , wanneer de lucht er zich
mede opvult , het alzoo liet uitzigt beneemt , en oogen
en huid lijden doet. Dat is de zoo beruchte wind
-

farnourn.

De woestijn is de warmfte aardpreek, welke wij kennen. De naakte bodem , het gemis van water en regen
bewerkt, in vereeniging met de ligging in de nabijheid
des evenaars, dat de warmte hier tot eene in andere gewesten onbekende hoogte klimt. Desniettemin is de
winter , in vergelijking der breedte , koud. De reizim-
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gers , die de woestijn in dat jaargetijde doorreisd heb
ben, Zoo als CAILLIE, DENHAM, CLAPPERTON, CA IL L A U D en anderen, moesten over de nacht
klagen ; ja de tenmperatuur zinkt fomtijds zelfs-koude
tot het vriespunt.
Datgeen , hetwelk in klimatisch opzigt bovenal den
woestijngordel kenfchetst, is het bijkans volkomen gebrek aan regen. IIet groote Franfche werk over Egypte
berigt ons , dat in Opper - Egypte regen bijkans een wonder is. Volgens P o c o C iz E had men in acht ganfche
jaren niet . meer dan tweemalen regen gehad , en zulks
niet meer dan een half uur telkens. Hetzelfde gehit ,
naar C Al L L A U D , van Nubié en het noordelijke ,Sen raar. Volgens berigt van O U D N E Y, aangaande de
woestijn zuidwaarts van Tripoli, kunnen er wel van
tijd tot tijd op enkele plaatfen zware regenbuijen vallen,
naar zulks is een zoo zeldzaam verfchijnfel, dat het
fomtijds niet tusfcheriruimten van vijf tot zes, ja acht jaren
plaats heeft (zoodat de landbouw deswege onmogelijk
is.) Hetzelfde verhalen onderfcheidene andere reizigers.
De woestijn vormt daarom een' aardgordel, dien men,
in klimatisch opzigt , den regenloozen aardgordel zou
kunnen noemen.
Met dit gebrek aan regen (laat gebrek aan water in
het naauwfIe verband. De geheele woestijn levert niet
eene eenige rivier op ; zij zendt er geene enkele , noch
naar de Middellandfche of Atlantifche -Zee , noch -naar
den Nil, den Niger of het nicer Tfaad. De Nijl
komt van eene andere aardtlreek ; maar in zijnen geheelen loop door den gordel der woestijn neemt _ hij van
geene der zijden eengin enkelen bijftroom op.
Bronnen komen zeer zelden voor; menigvuldiger zijn
putten , waarin het fpaarzame regenwater bewaard blijft,
't geen zich in diepten verzamelt; maar deze verdroogen dikwerf,, flellen de hoop der dorftende karavanen
te loor,, en brengen hun daardoor dikwerf den dood.
Het water is brak , want de bodem is gemeenlijk met
zout doortrokken.
fi
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I Jet meest kenfchetfende echter in alle opzigten in deze aarditreek , en hetgeen aan haar de benaming van
woestijn heeft doen geven, is het bijkans volkomen ge
plantengroei ; geen bosch of kreupelbont , geen-misvan
graskleed bedekt den bodem. Slechts waar de woestijn
door de zee begrensd wordt , of digt bij dezelve , worden eenige zeeplanten gevonden , en in de nabijheid van
de overige grenzen der woestijn eenige kleine doornbos
Uitzonderingen maken verder de Oäfen , welke-fchen.
men met eilanden in de zandzee of met vlekken op eene
panterhuid vergeleken heeft. Deze ontíl aan daar, waar
in diepten zich eene kleine beek of meer van het fpaarzame regenwater vormt, of waar bronnen uit de lage
plateaux voortfpringen , wier hellende berglagen het water volgt , en aszoo als eene Artefiaanfche bron op een'
aanmerkelijken affland opwelt.
De Oäfen worden door de 4rabieren als Eden's lusthoven afgefchilderd ; zulks zijn zij echter geenszins op
zichzelve , maar Hechts in vergelijking niet de haar om
woestijn. De vegetatie is in deze Oäfen over-gevnd
algemeen
niet zeer weelderig en daarbij hoogst een
het
westen neemt het aantal der Oäfen-vormig.Nahet
af. De boom , die inzonderheid de vegetatie der Oäfen
kenfchetst , is de dadelpalm (Phoenix dactylifera) ;
deze vormt er bosfchen , en aan dezen boom is het geheele beftaan der bewoners vastgeknoopt ., want dadels
zijn hun brood en het voeder voor hunne paarden en
kameelen; het zijn eveneens de dadels , welke liet belangrijkfte proviand voor de door de woestijn trekkende
karavanen opleveren. Gedroogd, worden zij in zakken
medegevoerd, en voor menfchen en dieren wordt uit
denzelfden zak het voedfel genomen, als zij van hunnen
bezwaarlijken dagmarsch uitrusten. Naast , den dadel
verdient de Dorm-palm (Cucifera ihebaica) ge--palm
noemd te worden, die zich van den eerften en van de
palmen in het algemeen door zijnen in takken verdeelden
ftatn onderfcheidt. Deze wordt niet zoo ver noordwaarts
als de dadelpalm aangetroffen ; want hij wordt niet in
-

-
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Neder-Egypte, maar eerst in Opper-Egypte en Nubië
gevonden, en ten zuiden van Tripoli niet voor den 21 0
N. B. ; in het westelijke gedeelte der woestijn fchijnt
hij te ontbreken. Verder behoort tot de vegetatie der
Oä/en de flrabifche gomboom , (Acacia. vera , arabica ,
Senegal) die nabij de oostelijke en westelijke grenzen
der woestijn groeit en het Gummi arabicum oplevert ,
een gewigtig handelsartikel in Egypte en het noordelijke
Senegambië. Eindelijk de niannaftruik, (Tarn ariscafricana) bekend uit den togt der Israëliten door de woestijn van 4rabië , waar hij mede groeit.
Eene fpaarzame 'plantenwereld brengt eene fpaarzame
dierenwereld met zich. Tot de dieren , die in de woestijn voorkomen , behooren voornamelijk de firuisvogel ,
de gazél, de jakhals, de hyaena, de luipaard en de
leeuw.
Een- gewest, dat, de kleine Oä/en uitgezonderd, tot
veldgebruik ongefchikt is , eene aardoppervlakte zonder
plantenbekleeding, en daardoor flechts op weinige plaatfen tot weide gefchikt , kan natuurlijkerwijze flechts
eene. uiterst fpaarzame bevolking bezitten ; deze is beperkt tot de bewoners der Oä/en en de omzwervende
horden, welke deels van eene fchrale veeteelt, deels van
het plunderen der doortrekkende reizigers leven , welk
laatfle inzonderheid geldt van de Tuariks en Tibboos.
Maar de woestijn wordt door groote karavanen bereisd,
welke langs wegen,. die finds duizende jaren dezelfde
gebleven zijn , haar doortrekken van Marocco en Tripoli
naar Tombucto , van Cairo naar Bornou of Darfour
enz. ; reizen, die weken en maanden lang duren. Dit
zijn de 1lrabifche kooplieden, welke hier eenen uitgebreiden handel. drijven, en op het fchip der woestijn,,
den kameel , goudslaven , elpenbeen , truisvederen en
gom uit Soudan, ten zuiden der woestijn , naar de Berber-kust en Egypte overbrengen , en daarentegen naar
Soudan Oosterfche en Europe/ehe manufacturen, waar
ook wapens en ammunitie , aanvoeren. Op deze-onder
reizen , gelijk ook die, waarbij Jirabicren als Nomaden.
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in de minder dorre fireken der woestijn omzwerven ,
vertoont zich de mensch met zijne eigendommelijke, door
duizende jaren heen hem bijgeblevene karaktertrekken : tezin om vaste woningen te nemen, gastvrijheid jegens
hein , die zijne legerplaats bezoekt , maar lust om dengenen uit te plunderen , dien hij daar buiten aantreft ,
liefde jegens zijnen íiam , wreedheid en haat tegen zijne
vijanden, en eene levendige phantafie, zijn de trekken, die hem nu evenzeer kenfchetfen , als zij zulks
deden in de Middeleeuwen en in de oudfle tijden.
Bij den 15.16° N. B. verandert de Noord-Afrikaanfche natuur geheel en al; zoo wel bij den Atlantifchen
Oceaan, als naar de Roode Zee, treden gebergten op
die als de voormuren en zijvleugels befchouwd kunnen
worden van het Zuid-1lfrikaanfehe hoogland, de ge.
bergten van -4bysfinié en Senegambié. Tusfchen deze
twee gebergten ligt nu een , wel over het geheel vlak ,
uitgeílrekt gewest , maar hetwelk deels 1000 tot 1200
voet boven de oppervlakte der zee zich verheft, en alzoo als het voorterras tot het hoogland befchouwd kan
worden , deels ook eenige groote oneffenheden heeft , en
in den gordel der woestijn uitfpringt. Dit is Soudan,
hetwelk ons eerst in den jongften tijd door DE N HA M'S,
C LAP P E R TO N'S en L A N DE R'S reizen nader is bekend geworden.
Terwijl in de woestijnilreek rivieren , beken en meren
geheel ontbreken , vindt men hier daarentegen den grooten Niger-ftroom , niet zijne aanzienlijke nevenrivieren
van het westen, zuiden en oosten , benevens het meer
Tfaad, met de Kaspifche Zee , het grootfie meer op den
aardbol , met de aanmerkelijke rivieren , die er van ver
kanten, uitgenomen van de noordzijde, in-fchilend
zamenloopen.
Ten opzigte der warmte is het klimaat nagenoeg gelijk aan dat der woestijn, doch is de hitte meer getemperd in Soudan, fchoon het nader bij den evenaar ligt,
deels omdat het hooger boven de zee gelegen is , en deels
omdat er groote oorzaken van verkoeling zijn.
l
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Maar hetgeen bijzonder Soudan van de woestijn onderfcheidt , is , dat , terwijl in deze de regen bijkans ge
ontbreekt, dezelve daarentegen in genoemd gewest-hel
overvioe dig is , welke echter , even als in andère (treken
van de heete Zone , tot een' zekeren tijd des jaars , den
zoogenoemden regentijd, beperkt blijft. Deze valt, gelijk
overal tusfchen de keerkringen., in het jaargetijde , waarin dé zon voor het halfrond, in 't welk liet land gelegen
is, het naast bij haar toppunt komt. De regen is op dien
tijd zoo flerk , dat de groote rivieren , de Niger b. v.,
uit hare oevers treden en het land overllroomen ; ook
het meer Tfaad gaat ver over zijne boorden in den
regentijd.
In °plaats van de onvruchtbare woestijn , treedt hier een
met planten rijk bezaaide grond te voorfchijn ; koornakkers met gierst , rijst , boomwol en andere gecultiveerde
gewasfen. De dadelpalm verdwijnt geheel, en men kan ,
van Sennaar af in het oosten tot den Niger toe in het
westen , de zuidergrens van den dadel vervolgen , die
met de noordergrens van den regenkreits tezamenvalt.
Deze grens ligt op 15--17° N. B. In de plaats van den
dadelpalm, als den kenfchetfenden boom- der woestijn,
komt de Baöbab (Adanfonia digitata) , die door zijnen
dikken ltam , welke tot 80 voet in omtrek wordt , en
door den ouderdom , dien hij bereikt , (ten minfle tweeof drieduizend jaren) merkwaardig is. Dezen boom vindt
men even zoo min noordwaarts van de regengrensfcheiding, als den dadelpalm.ten zuiden derzelve , en hij is alzoo
Soudan's kenfchetfende boom.
Met den weelderigen plantengroei treedt eene talrijker
dierenwereld en eene veel talrijker bevolking te voorfehijn.
Maar deze wordt hier door een ander menfchenras ge
Negerras is hier geheel en al heerfchen -vormd;wanthe
de ; een ras, zoo geheel van het andere verfchillende door
kleur,, gedaante des hoofds , vorm van den neus en der
lippen en het gekroesde haar , verfchillend tevens in karakter en zeden , fchoon een groot gedeelte der bewoners
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de oorfpronitelijke Fetisch - dienst verlaten heeft en tot de
Alahonaedaanfche Godsdienst overgegaan is.
Men ziet hier alzoo twee buitengewoon groote landfireken, waarvan elke afzonderlijk, doch vooral de woestijn, eenen hoogen graad van eenvormigheid vertoont,
maar welke , in betrekking tot elkander,, eene fcherp begrensde en afllekende tegenflelling in een phyfisch-geographisch opzigt aanbieden. Deze tegenflelling geeft ons
een treffend bewijs voor het groote gewigt des regens,
hetwelk wel nergens duidelijker in het oog loopt. Wij
zien hier, hoe de groote wekfler van het plantenleven ,
de wwarmte niets vermag uit te regten , zonder de groote
voedfler van het plantenleven, het water. In Soudan,
waar zich beide deze twee hoofdvoorwaarden voor het
plantenleven vereenigen , vertoont zich een bodem , rijk
met plantengroei bekleed, vertoonen zich millioenen dieren , talrijke bewoners, velden, Reden en vlekken. Ten
noorden van deze ftreek , waar de warmte niet minder
werkzaam is, maar het water ontbreekt, is er flechts
eene dorre woestijn. Ginds beweegt en roert zich het
leven, in dieren en planten van duizende vormen, in
ontelbare voorwerpen , en wordt in levende flemmen ge
daar is het leven uitgeflorven ; hechts leven -hord;—
treffen het oog ; hechts de bewegingen-lozeigchamn
van zand en lucht door den wind treffen het oor.
,

J.

V. D.
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I-IER1NNERINGEN AAN PARIJS EN DESZELFS OMSTREP.EN

, 1834,

VAN EEN' JEUGDIGEN

GENEESKUNDIGE.

(Vervolg van bladz. 808 des vorigen jaar.r.)
Nieutivigheden.
,, Zonder het nieuwe is de Franschman een visch op het
drooge. "
Brief Ivan LU1LINIC WEDDIK.
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„ Er is niets nieuws onder de zon ," zeide S A L O M 0
reeds in zijnen tijd ; maar , lieve hemel ! hoe vreemd zou
die wijsíle der Koningen opzien , wanneer hij eenige
blikken in het hedendaagiche Parijs kon werpen ! Hoe
veel nieuws is daar aan de orde van den dag ! Men
hoort er van ornribusfen restaurans en eene romantifche
fchool , van eene barbe en jeune France en laarzen van
drom elastiek, parfaitement imperméable, van Paraguay
roux tegen kiespin en van het temmen van t jgers , hyena's
en leeuwen , van vuurwerken , die het vergaan der tivereld
voorflellen , van een' man , die 128 m ijlen te voet op
édn' dag aflegt , van een thédtre nautique , een' floomwwwagen , een navire aérien , eene voiture á voiles en, wat
niet al neer ! Onder al die zaken , het is waar, komen
wel eens oude en weder kun{tig opgewarmde nieuwigheden voor; maar dit neemt niet weg, dat men Parijs
als het beste argument kan aannemen ter wederlegging
der thefis van S AL 0 M 0 : „ Daar is niets nieuws onder
de zon."
„ Even als de kinderen thans nog doen ," zegt dc
Meer G. J. MULDE It (*) , „ wanneer zij den hemel aan
hebben velen in vroegere eeuwen ge -fchouwen,z
kluisters, die onze voeten aan de opper=-wenscht,d
vlakte der aarde binden, eens te kunnen vaarwel zeggen,
en in hoogere lucht ruimer adem te fcheppen , hier met
een' oogopflag de fchepping te kunnen overzien , en na
bij de fchatkamer van de geheimen der natuur te-der
wezen. Wie weet, of de zucht, om de vogelen op
hun fpoor te volgen , en klapwiekend zich door de ruimte te kunnen bewegen , wel zoo veel jonger is , dan het
vliegen der vogelen zelf ! De fabel van i c A P. u s en
D A E D AL U S (t) leert ons althans , dat deze zaak den
(*) Leerboek voor fcheikundige Werktuigkunde, iften D.
111e Stuk, bi. 164.
(t) DAEDALUS, zoon van ilYMETION, was een der
bekwaatnlle en vernuftig;te kunftenaars van oud - Griekenland,
en als bouwkundige reeds beroemd in een' tijd , dat hij zelf
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ouden voor de verbeelding zweefde. Doch dit opftijgen
in de lucht door eigen vermogen , hoe menigmaal men
ook in lateren tijd hierop de aandacht gevestigd heeft
is altijd bij den wensch gebleven. Het kon intusfchen
niet anders, of men bleef dezen wensch koesteren, en
al was het dan niet door eigen vermogen , al moest men
van andere hulpmiddelen gebruik maken , als men maar
eens deze aarde kon verlaten!"
Niettegenilaande BACO, MENDOZA, DE LANIS
en G AL I E N toeffellen tot zulk opíhijgen aan de hand
gaven , werd eerst door C AVE N DIS H, 1766 , de groote foortelijke ligtheid van het waterflofgas ontdekt , en
door BLACK, 1768, en C A V A L L O , 1782, aangetoond , dat hierdoor vaste ligchaínen in de lucht zouden
kunnen opgevoerd worden. Holle ligchamen van papier
'of varkensblazen, door C A V A L L O met waterflofgas
gevuld, Regen echter niet op ; de laatften waren te zwaar,
de eerflen te poreus (*).
Het waren de Gebroeders M 0 N T G 0 L F I E A, die
het eerst een' ballon , uit taf vervaardigd en door
brandflof verwarmd, deden opítijgen. Zulks werd her-

nog eerst de bijl, de zaag en boor en andere noodwendige
gereedfchappen moest uitvinden. Wegens eenen moord door
den 4reopagus tot ballingfchap verwezen , week hij naar
Kreta, en bouwde voor den Koning M 1 N o s den vermaarden
doolhof, in welken hij met zijn' zoon I C A RU s en den Minotaurus (een tweeflachtig monfler,, hetwelk half den vorm
van een' mensch , half dien van een' os had) werd opgefloten. Om te ontkomen, vervaardigde hij kunftige vleugels,
welke hij met was aan zijne fchouders en aan die van 1 CAR U s
vastmaakte, waarmede zij wegvlogen ; maar, I CAR U s, tegen zijns vaders raad, zijne vlugt te hoog nemende, deed
de zon het was zijner vleugelen fmelten, en hij viel in de
Aegeifche zee, waar hij verdronk. DA ED A L us kwam behouden op Sicilië aan. -- De vleugels zijn zeker eene poëtifche opfiering van de uitvinding der zeilen in plaats van
riemen.
() Zie liet cp vorige bladzijde aangehaalde werk.
4

16

IIi RINNERINGEN AAN PARIJS

haald met dieren, in eene mand aan den ballon bevestigd , die, toen de ballon op dé aarde terugkwam ,
onbefchadigd werden bevonden. P I L A T RE D E R Os i E R was de eerfee , die het waagde , in 1783 , zich
aan een' ballon in het luchtruim toe te vertrouwen. Sedert dien tijd zijn de luchtreizen zoozeer vermeerderd,
dat het thans moeijelijk zoude zijn , ze allen op te foramen; ja, tijdens B ON A P A R T E werd de luchtbol zelfs
als middel , om het leger des vijands te herkennen , ge
een corps Aërostiërs opgerigt, waarvan e o u--bruikt,.en
T E L LE, een Kolonel , de Chef was. Te Maubeuge
deed hij het eerst zijne waarnemingen op liet vijandelijk
leger. Hij verhief zich dagelijks tweemaal tot eene hoog
5 die door het touw, .met hetwelk de obfervatie-lucht--te
bol aan den grond bevestigd was , naar willekeur kon
geregeld worden. Door den vijand werd er op den ballon gefchoten , en dezelve meer dan eens bijna geraakt.
C o U T E L L E liet zich ook eens voortílepen van Maubeuge naar Charleroi, en bleef 39 uren achtereen bij den
flag vati Flerurus waarnemen. Uit dit alles ziet men,
dat luchtbollen en luchtreizen niet nieuw zijn; maar het
bleef echter nog altoos eene te wenfchen zaak, den bal
te kunnen regeren; (dat wil zeggen, men moet kun -lon
klimmen en dalen naar willekeur, om van verfchil--ne
lende luchtílroomen des dampkrings gebruik te maken,
die ons naar de bedoelde plaats moeten voeren ; men
moet bij tegenwind voorwaarts kunnen komen , enz.)
Daartoe werden pogingen aangewend door B L A N G H A ED,
L UN ARD I, R 0 S.I E R enz. , hunne ballons met zeilen , riemen of andere fluurtoefiellen optuigende ; door
welke proefnemingen deze mannen zelve, en hunne reis
bijna allen op eene verfchrikkelijke wijze den-genot
dood vonden.
De fnelheid , waarmede men door middel van een' bal
plaats naar de andere kan komen , is-lonvaderi
bekend ; en het is daarom te bejammeren , dat men tegenwoordig zoo weinig werk van dit , in fommige gevallen nuttige, middel maakt. — Stil ! zacht wat ! Er
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bcí'aat immers thans een navire aêrien , een luchtfchip ,
den naam van Aigle dragende, waarin men zoo gerust
als in eene ftoomboot of in eene diligence zal kunnen reizen.
[Ioor Hechts ,het opfcihrift van liet Programma : „ Aseenfion du navire aërien , nommé l',digle , de 150 pieds

de longueur fur 45 de hauteur, qui partira des Champs
Elyfées pour deseendre au Champ de Mars et de là
partir pour Londres, 98 lieues de Paris , en deux hèures , Dimanche 17 Aot2t , à 2 heures." — „ In plaats
van op de aarde en op het water te reizen , (gaat het
Programma voort) zal de lucht voortaan het element
zijn , waarin wij ons zullen voortbewegen ; het element ,
tot heden toe aan den mensch wc^rfpannig gebleven.
\iVij zullen gelijken aan de zwaluw, die zich in de lente
naar den luchtkring verheft, welke van het noorden zich
beweegt , en , gedragen op dc vleugelen des winds ,
onze Eireken bereikt , nadat zij zonder in fpanning dikwijls meer dan 40 mijlen in een uur heeft afgelegd. Alzoo zullen weinige dagen genoegzaam zijn , om de wereld rond te reizen. Het is de IIeer L E N o x , aan
wien wij deze floute en nuttige onderneming verfchuldigd zijn," enz. Deze L EN 0 x nu had, twee jaren
geleden, in cle fleengroeven van Montmartre een groot
luchtfchip vervaardigd , hetwelk hij zorgvuldig voor iedereen verborgen wist te houden , en hetwelk op zekeren avond van onder de loods werd genomen, om, buiten het bereik van nieuwsgierigen, eene proef te nemen en
de zekerheid te erlangen aangaande de berekeningen van
voornoemden Heer. De uitkomst beantwoordde echter
niet aan zijne verwachting. Na dien tijd heeft hij een
ander luchtfchip vervaardigd , hetwelk in =eene afgefloten
ruimte in de Champs Elyfées zich bevindt , en federt
eenigen tijd bezigtigd kan worden ; met hetzelve moet
de bovengetneldé reize naar Londen volbragt worden.
Met een aantal menfehen bezagen wij dezen zoogenaamden Arend. Op den grond uitgefcrekt 'liggende , fchijnt
het bij den eerhen oogopflag een vervaarlijk zeegedrogt
re zijn; deszelfs lengte is 150 voeten , de hoogte 45.
B
MENGELW. 1838. NO. 1.
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L E N OX heeft dit gevaarte vervaardigd naar het ontwerp van ME UN I E R ; dat wil zeggen , het is uit twee
bekleedfels zamengefteld. (*) De Plof , , waaruit het beflaat , is van zijde en katoen , omgeven met eene laag
elastieke gom ;` een tweede ballon van calicot , niet elastieke gom befireken , moet in den eerteen gebragt worden , als middel van voorzigtigl;eid en zekerheid niet
alleen , maar ook om als eene foort van zwemblaas te
dienen , die met lucht gevuld of van dezelve ontledigd
wordt, naar mate men wil rijzen of dalen ; daardoor
zal men, zonder ballast of gas te verliezen, in de lucht
komen, welke het meest gefchikt is om het doel-zrek
der reize te bereiken. De ballon heeft een' langwerpigen
vorm , even als een visch ; liet fchuitje is van gevlochten teenen , met kleine banken voor de reizigers voorzien , en heeft aan beide zijden de ftuurtoeIellen , beítaande uit breede , van uitgefpannen linnen vervaardigde
riemen; aan elk einde van het fchuitje is eene foort van roer,
welks vleugels de rigting aannemen, door de reizigers ver
Deze roeren kunnen zich bovenwaarts bewegen,-kozen.
of dienen tot het nederdalen , even als eene bpot rijst
of daalt , naar gelange der kracht en rigting , die de
riem erlangt; daarenboven bevindt er zich eene perspomp
aan den ballon , die de lucht , tusfeben de beide ballons besloten , meer of min kan zamenperfen.
Des Zondags , 17 Augustus, begaven wij , mijn vriend
V. D. V. en ik , ons naar het Champ de Mars , voor zien van entréebilletten , daags te voren genomen , door
welke men het regt verkreeg , zich binnen den afgeperkten , kring of omtrek , in welks midden de ballon zich
bevond, te begeven. Met zulk een kaartje vermogt men
ook eene Dame derwaarts te geleiden. „ Cc mode de
foufcription , ( zegt zeker dagblad) par billets . déliyrés a l'avance fatisfait h la fois le public , les be.
foins de l'entreprife et l'honorable caractère du Commandant, qui la dinge." Wie denkt hier niet aan de
,

(*) Zie het aangehaalde werk, bi, 176.
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woorden van r o K r E : ,, Al wat blinkt of licht wederkaatst , is der menfchelijke ziel bijzonder aangenaam;
mogelijk daarom ook liet goud en zilver , dat van ouds,
tot heden toe , bij jongen en ouden , geleerden en ongeleerden , bijzonder geliefd is , inzonderheid wanneer het
in fchijfjes gefneden, en met een' geharnasten ridder, rui
,, gewapende maagd of kopje geítempeld is."
-ter
Behalve den Maarfcllalk Graaf L o B A U en de Generaals van den Staf der Nationale Garde , las men in for•
3eiige Parájfche dagbladen de namen van een aantal beroemde
mannen, die de taak van Commisfarisfen voor deze weten
(feiemnitee fcientifaque, zoo als-fchapelijkgtd
men het noemde) wel op zich' hadden willen nemen ; de
namen van Dr. AUTOMARC1I1, ODILLON BARROT, denk>aron DUB01S, ALEXANDER DUMAS,
EUGÊNE ISABEY, den Baron LARREY, den Graaf
DE MONTLOSIER, den Prins DE PUCKLER MUSRAU, den Graaf ALFRED DE viGNY en ook van den
Kolonel C 0 U T E L L i. , den voormaligen Chef der Aërostiërs , waren daaronder. Maar waarom , dacht ik ,
vindt men er niet éénen vats een groot natuurkundige ,
van A 1; A C O, B L O T, GAY LUSSAC b. v.? Im mers deze mannen behoorden daar werkelijk te huis. Met
veel moeite bereikten ,vij langs de kaai het Champ de
Mars , nu hier dan daar een' floot van de verzamelde
volksmenigte krijgende; in den afgefloten omtrek te komen , was ons echter niet mogelijk. Onder het gewoel
vernamen wij , dat liet luclltfchïp thans geproviandeerd
werd ; dat er een aantal phyfifche werktuigen , twee
perspompen enz. enz. geladen werden , en dat , met den
Heer LENOX, AGASSON, DE GRANDSAGNE,
L A U R E N S, 1 D A N en nog tien andere Heeren , en
ook Mesdames I, E N o x er, E D A N, de reize mede zouden ondernemen, Lang zagen wij reeds liet kolosfale
luchtfchip boven de menigte uitfieken , maar nog geene
beweging hoegenaamd. . Zulks duurde zeer lang , en de
afgebrokene woorden of volzinnen , die men in den beginne hoorde , veranderden langzamerhand , naar mate
B2
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men ongeduldiger werd , geheel en al van toon ; eerst
hoorde men: „ Le vent est favorable. — Ah! ce
fera un fpectacle magnifagt e. — Quel courage de ces
dames , d'accompagner leurs naris ! ®- He! L o U 1 s,
connaisfez-vous ce courageux M. L E N OX. - C'est
la plus hardie invention moderne," enz. enz. ; einde
begonnen de volgende woorden te klinken : „ Ilois--lijk
tu quelque mouvement P IE R R E ? — Mais non. —
Ce/h ne commencera jamais. — Ma patience est d bout.
— Je crois qu'on fe joue de nous. — Diable! celpa
m'ennuye. — He! ho! l'aseenfion. — Faites monter
le navire ," enz. enz. Eensklaps komt de ongeduldig
geworden menigte in beweging; men hoort gefchreeuw,
gegil ; nu is het gewenschte oogenblik gekomen ; ieder
íieekt het hoofd naar boven, verheft zich op de teenen, rekt zoo veel mogelijk den hals langer uit, maar
men ziet minder dan te voren, men ziet zelfs den hoog
uitbekenden ballon niet meer. „ Mijn hemel ! was hij
dan reeds in het luchtruim? Vloog hij fneller dan een
blikfemihraal naar boven ?" Ach neen , waarde Lezer !
hij was geborflen , en zonk , gelukkig nog op flechts
twee yoeten afflands van den grond , ineen. Zoo eindigde deze folemnite fcientifique!
Terwijl een ftoomwagen dagelijks in de Champs Ely.
fees reed , en zonder fpoorweg eene reize naar St. Ger
ondernam , twee groote rijtuigers achter zich íle--main
pende , kwam zekere Mr. H A C Q U E T te Par j's met
een rijtuig met zeilen ; eene uitvinding , die niets minder
.ten doel heeft , dan eene fcheepvaart langs den grond op
de drooge oppervlakte der aarde daar te Hellen , en wegen en velden in kanalen te veranderen, op welke men
met de fnelheid des winds zich zal kunnen bewegen !
„ Er beftaat (zoo zegt het hier en daar verfpreide en
zoo finakelijk mogelijk gemaakte berigt, tevens de uit
bevattende , om het vaartuig te komen zien -nod,ig
ook al voor 11 fr.) als onder de magt onzer banden,
om zoo te fpreken, eene voortfluwingskracht, wel is
waar onzigtbaar, maar daarom niet minder werkelijk aan,

..

.

EN DESZELFS OMSTREKEN.

21

wwezig ,, en die men tot op heden fchijnt miskend te heb
welk verzuim des te meer te laken is, naar ge -ben;
welke zij oplevert.-langedrocmifhveln,
Deze kracht, tot heden Hechts aangewend op het water
tot voortfluwing van fchepen en op den wal tot het in
werking brengen van molens en meer andere vasti'aande
werktuigen , is de wind. De wind , die den dampkring
zuivert en zoo vele aangename oogenblikken in de heete
zomerdagen aanbrengt , dat ligte koeltje, hetwelk zoo
zachtkens het gebladerte der boomen doet fuizen , is toereikend , om groote en zware rijtuigen voort te rollen.
Is dc wind zwak , dan fielt men hem groote zeilen tegen ; aan deszelfs te groote fterkte de bijna oneindige
verkleining van derzelver oppervlakte. Na eene grondige fludie aangaande de kracht , de beflendigheid en de
periodieke veranderingen der winden, heeft de uitvinder
der Rolienne (zoo heet het zeilrijtuig) een flelfel willen
verwezenlijken , over welks moeijelijkheden hij heeft gezegepraald."
Reeds zeer lang geleden trachtten de Chinezen eene
foort van flede of rolwagen met masten, tuigen en zeilen
te voorzien; maar het fchijnt , dat men later van deze
poging eener vaart op de aarde heeft afgezien. In de
laatst verloopene eeuw hield men zich in Zwitferland
met hetzelfde onderwerp bezig , zonder er echter gevolg
aan te geven. P o C 0 C K, in Engeland , vond wagens
uit , door vliegers voortgetrokken , en die , volgens zijne
verzekering, zes a zeven uren afílands in één uur zou
kunnen afleggen. Men zegt , dat zij aldaar in ge-,-den
bruik zijn geweest , en dat het niet noodig is , den wind
mede te hebben , maar dat men met denzelfden wind
heen en weder kan komen. (*) Nog niet lang geleden
trachtte men in België een rijtuig met zeilen zamen te
flellen ; maar de uitkomst beantwoordde niet aan de ver
Uit dit alles ziet men, dat de uitvinding-wachting.—
(*) Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenféhappen, b?,i
eenverzameld door U. C. V A N x A L L enz.
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van Mr. u A C Q u n T eigenlijk flechts Gene opgewarmde
nieuwigheid is.
Eene open plaats binnengetreden zijnde , zagen wij
eene foort van koets met masten en zeilen en twee matrozen , die , zeer netjes uitgedost, met glinflerende hoeden, blaauwe buisjes , wijde witte broeken enz. , (mundus vult decipi , decipiatur ergo) de aanfchouwers op
de allerbeleefdfle wijze ontvingen. Wij erkennen , dat
het fchip , hetwelk op het drooge zal moeten varen ,
aardig is uitgedacht. Een toerrel van veertig voeten
hoogte op een rjtuig , waarvan de breedte niet meer dan
vijf voeten heeft , buigt en helt naar deze of gene zijde
door de windvlaag , en herneemt deszelfs evenwigt door
onder aan de masten hangenden ballast , zonder dat het
ligchaam., het rijtuig , den íleun der vier wielen op den
grond verliest. Deze masten hebben overeenkomst met
de zoogenaamde duikeraartjes , waarmede de kinderen
fpeien, gemeenlijk foldaatjes, van vlierflokjes vervaar
onderaan voorzien met een ijzer of'koper bol -dig,en
Wanneer men deze regts of links floot, hernemen-letj.
zij altijd en terilond derzelver ioodlijnige rigting ; ook
bij deze hangt Gene foort van ballast onderaan. De
Eolienne nu heeft boven op den zoogenaamden hengel
der koets eene horizontale as, waaraan de drie masten
bevestigd zijn , de fokkemast , de groote mast en de bezaansmast. Elk dezer masten heeft zeilen van eene veel
dunnere flof dan die op de fchepen in gebruik. Aan
beide zijden der koets zijn twee andere zeilen bevestigd
en uitgefpannen , als twee groote vleugels , die open- en
toellaan naar willekeur. Achteraan is nog een kleiner
zeil. Is de wind zwak , dan zet men zeilen bij; is hij
fterk , dan krimpt men ze in, door te reven op de
fchepen gefchiedt dit bovenaan ; aan de Eoliennc van
onderen. Dit alles wordt door touwwerk in beweging
gebragt. Het roer bevindt zich natuurlijk niet van achteren aan den fpiegel; de twee voorwielen worden door
een' man regts en links beftuurd.
„ Champ dc Mars , Eimanche 28 Scptenahre 1834,

EN DESZELFS OiISTREI{EN.
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(« 2 heures) etipérience et manoeuvres de l'Eolienne,
v=oiture à voiles ; muß que militaire fanfares etc."
,

Ziedaar liet opfchrift van het Programma aangaande
deze --• folemnil fcientifzque ? zoo noemde men het
immers ? doch neen ! ik herinner mij , het was een —
bamboche en cochonnerie, volgens de Fran/die toefchouwers. Wel hoorde men trompetgefchal ; inderdaad,
de beloofde fanfares en het militair muzijk deden zich
op Bene wijze hooren, welke de trommelvliezen dreigde
te verfcheuren; • dan,, helaas ! de Eolienne was maar
niet van de plaats te krijgen , dan voortgeduwd door
vier ílerke kerels ! Maar, lieve menfchen, waarom zoo
geraasd en getierd , uw geld terug verlangd , den armen
Mr. H A C Q U E T voor een' bedrieger uitgekreten ? Leest
het Programma, en gij zult duidelijk vinden: „ rent
arrière , on va rzvec la foule puisfance d'une petite voile; vent largue, on va encore fans etre renverfé; vent
debout , ou fans vent .... oh ! alors il faut f'arrPier,,
demeurer en panne, comme le vaisfeau fur la mer
quand le vent cesfe , comme toute machine dont le moteur viendrait a man quer."
Wij zullen ons alzoo vooralsnog moeten vergenoegen
niet de gewone manier van reizen, in plaats van met
den Aigle het luchtruim te doorklieven , of met de Eo 1ie92nc op het drooge te zeilen. Dat alles zal echter
overbodig wordén ; want, o wonder boven wonder! er
komt eerlang een man in Frankr ijk, die 128 mijlen op
een' dag loopt, en ons de middelen daartoe zal laten
bezigtigen. Hoor flechts , lieve Lezer! want liet zijn
geen. praatjes. Zekere bekende liardlooper, it o j E R T
s c r r n iz , heeft te Malton, in Engeland, een' weditrijd
voorgefreld aan allen , die denzelven wilden aannemen.
Dezelve beftond in het te voet afleggen van eenen weg
van 64 mijlen op éénen dag , en zulks gedurende drie
achtereenvolgende dagen. Niemand bood zich aan , en
s c t r r R was gereed de reize alleen te ondernemen ,
toen zekere aI A u s T 0 N den wedloop aannam. Hij fuelde ;Ulfs voor • om 128 mijlen in plaats van 64 per dag
-
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te loopen , en wel aan elk been nog een' _ kogel Inedeflepende. S c I r E R verklaarde de zaak voor onmogelijk. Zoodra had hij zulks niet gezegd, of 1I AR ST ON
tilde s c I r E R Op zijne fchouders , begon te loopen,
en nam hem mede, uitroepende : „ Nu zult gij zien,
of het onmogelijk is !" MAR S TON heeft de buitengewone taak volbragt , maar door middel van — den floom :
hij had aan iedere kuit een lief,, klein ffoommachinetje
gehecht, waarvan hij de uitvinder is ; deze machine
brengt zijne onderfle ledematen met zulk eene fnelheid
in beweging, dat zij als 't ware den grond niet raken :
het heeft hem veel hoofdbreken gekost , het middel te
vinden, 't welk zijne kuiten tegen verbranding befchermt;
de hitte van liet vuur dringt door het metaal tot aan de
kuiten ; maar, door middel van eene veer onder de okfels , opent hij een ander werktuig, en'" bevochtigt ieder
oogenblik een dubbel bekleedfel , tusfchen de machine
en zijne kuiten geplaatst. Men zegt , dat er reeds een
groot Cirque voor hem opgerigt wordt, en hij zijne
voordellingen op de Plaine des Versus zal geven. Vivent les gees d'esprit !

RAADGEVINGEN 'VAN SIR WALTER SCOTT AAN ZIJNEN ZOON,
KORNET ONDER DE HUZAREN.

JJ'e fchrijver van het Lay of the last Minjlrel en van Maranion, de dichter , dien B VE o N op den top zijner figuur
piramide van de dichterbegaafdheden in Engeland ge -lijke
heeft , wenscht zich , in een' aan c R A B SE gerigten-plats
brief, geluk, dat niemand zijner kinderen de kiem van dichterlijk talent verraadt, en voegt er bij: ,, Ingeval een mij
zonen dergelijke gefchiktheid en neiging had doen blijken,-ner
zou ik hem de noodwendigheid hebben doen inzien, om eenig
vereerend beroep ter hand te nemen , ten einde in de zamen
fatfoenlijker rol te fpelen , dan die van bloot-leving
poëet." — „ Letterroem," zeide hij dikwerf, „ is eene
fchitterende pluim op den hoed, maar geen hoofddekfel, dat
den ichedel warm houdt." Zijne denkbeelden hieromtrent
-
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waren rijp overdacht en onverzettelijk; maar hij heeft dezelve
niet op zijn gezin behoeven toe te pasfen : uit deszelfs boezem zag hij noch poëet, noch blaauwkous (*) ontfpruiten.
Het opvoedingsplan , 't welk hij ten aanzien zijner kinderen
had aangenomen , berustte', gelijk hij dit mede zelf verklaarde, op dezen zetregel : „ Zonder moed, geen opregtheid;
zonder opregtheid, geen deugd." Om nu dezen fundamentelen moed te ontwikkelen , kwam hein , even als aan de oude Perzen geen middel gefchikter voor, dan het paardrijden.
Derhalve, zoodra zijne oudite dochter zich op een hitje in
den zadel kon houden , werd zij zijne gezellin op zijne togten in het gebergte. Sir WA L T E R leerde zijnen kinderen
vroegtijdig, over eenen val te lagchen , moediglijk hun ros
in de gevaarlijkfte waadplaatfen en door buiten hare oevers
getredene beken te drijven. Hij had een' affchuw van
kostfcholen , en koos voor zijne dochters eene Gouvernante, meer achtingwaardig om hare godsdienilige beginfelen,
dan uitmuntende door de modebegaafdheden; welke men
thans van die genen vordert, aan welke men zijne kinderen
toevertrouwt. Ook de jongens hadden hun aandeel aan Mifs
MILLER'S zorgen ; maar, toen WALTER, de oudfle zoon ,
oud genoeg was om met het Latijn te beginnen , nam de vader zelf op zich , hem daarin te onderwijzen. Vervolgens
trad de jongeling in de hoogere fchool te Edinburg. De vader.
lijke eigenliefde was meer bijzonder op hem gevestigd, hetgeen zich , bij de aristocratifche vooroordeelen, waarvan.
WALTER S C OTT nimmer teruggekomen is, ligtelijk begrijpen laat. „ Het is om den wil van mijnen zoon WALTE R ," leest men in zijne brieven , „ dat ik bewilligen zou
mij tot Baron te laten maken, omdat een titel bij de armee
zoo wèl klinkt."
De erfgenaam van Abbotsford had, namelijk, het beroep
der wapenen gekozen. Dit befluit fpeet den vader wel eenig.
zins , daar hij , niet minder gelleld op het wezenlijke dan op
het fchitterende, eerst gedacht had, hem de veel voordeeliger loopbaan van het regtersambt te doen intreden. Maar
van den anderen kant had hij, offchoon een aartsvaderlijk
leven leidende, altijd den krijg bemind. „ Van mijn vijfde
jaar af," fchreef hij aan een' zijner vrienden, „ heeft aan,

,

,

(*) Zoo noemt men in Engeland, fchimpenderwijs, geleerde of letterkundige vrouwen.
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houdend een kavallerie-regement in mijn hoofd gemanoeu.®
vreerd ;" en gedurende de lange ziekelijkheid van zijnen kind fchen leeftijd gaf hem niets zoo veel genoegen, als het befluderen der krijgskunst. Daarenboven, had hij niet de Lady
of the Lake gefchreven , om in shat te geraken een nieuw
paard te koopen , ten einde daarmede in de fchutters-kavallerie te kunnen figureren, (*) tijdens het kamp van Boulogne,
en toen overal, door geheel Grootbrittanje , die burgerbenden
in de weer waren, welke PIT T zich zoo kluchtig verbonden
had niet buiten het rijk te zullen doen dienen, behalve in de
otnfiandigheid van eenen inval ? Tot officier in de vrijwillige
kavallerie benoemd, was s C o T T gedwongen geweest , aan
den dicht- en krijgslievenden Sheriff te herinneren , dat de
wet hem verpligtte, ten minfle vier maanden binnen den
kring van zijn regtsgebied te wonen. Eindelijk, zoo als hij
zelf dit aan s o v T H E v zesde , hij kon zijnen zoon niet laken, deze loopbaan ingeflagen te hebben, daar zijn manke
been alleen hein verhinderd had hetzelfde te doen. Overigens zullen wij zien, hoe hij zelf het befluit van zijnen zoon
beoordeelt.
Aan Mistri/s MACLEAN CLEPHANE, van Torloisk.

Abbotsford, 15 Julij 1819.
Ik heb, om uwen lieven brief te beantwoorden, de reis
van mijnen zoon w A I. TER afgewacht, die naar zijn regement, het 18de Huzaren, vertrekt. De loopbaan, welke hij
gekozen heeft, is voor hem gefchikt, want hij is van een
kalm, maar zeer vast karakter; hij houdt veel van wiskunde
en statistiek, is een uitmuntend rekenaar, enbezit een helder verfland en goede inborst. Voeg hierbij een voordeelig
uiterlijke, goede manieren, veel behendigheid in het paarddeelt dit in eenen brief aan den dichter
mede. Ondertusfchen , de winflen , van the Lady
of the Lake verkregen , van welk dichtf'cuk men zegt, dat
meer dan 50,000 exemplaren in de drie Koningrijken ver
zijn geworden, zouden toereikend geweest zijn om-kocht
een geheel eskadron te remonteren. S CO T T moet in zijne
vuist gelagchen hebben , terwijl hij aan zijnen broeder -dichter diets maakte,- dat hij een dichtftuk gefchreven had, om
een paard te kunnen koopen!
(*) S
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rijden en in alle andere ligchaamsoefeningen , eindelijk een gezond gefiel , en ik moet mij zeer bedriegen, of dit levert de
Stof tot Benen goeden militair. Mijne zelfzuchtige wenfchen
hadden hem tot de regcerlijke loopbaan bellemd ; maar men
moet erkennen, dat hij tot dat vak in het geheel geene roeping had; hem ontbraken de flimheid en fcherpte van geest,
die noodig zijn, om in dat beroep opgang te maken. Alles
is dus ten beste uitgevallen ; behalve dat ik mijnen kodde
verlies, die mij Reeds bij mijn rij -beijrndtog
wandelen verzelde. Doch , zoo moet het altijd in de-den
wereld gaan: de jongen moeten het nest uit, om op eigene
wieken te leeren drijven.
Aan den Heer JOMN BALLANTYNE. (*)
W A L T E it heeft ons gisteravond verlaten , en zal te Londen zijn, wanneer deze brief u bereikt: de arme jongen moet
veel hebben van eene koe, die voor het eerst in eene firaat
komt, gelijk ons Schotfche fpreekwoord zegt; gij zult hem
bij fiJifs D u M E x G u E vinden ; eilieve, ga toch eens bij
hem, en help hem koopen, wat hij noodig heeft.
B A L L A N T Y N E deed, wat hem verzocht was ; maar, naar
't fchijnt , gingen de inkoopen s c o T vv's begrooting aanmerkelijk te boven, want eene week daarna fchreef hij aan zij
-necorspdt:
„ Mijn waarde i o n N ! ik ontving uwen brief met de
rekening van WALTER'S optuiging; eene rekening, welke
mij alleraffc,kuwelkst buitenfporig voorkomt; maar er is
niets anders aan te doen, dan zich te onderwerpen. Strikt
genomen, zijn het alles dingen, welke hij niet wel ontberen
kan; maar hoe drommel kunnen zij zulk eene fom beloopen?
Nu, dit is het geheim der heeren fnijders. Men zegt, dat er
negen fnijders vereischt worden om éénen man te maken ; maar
zeker, één is genoeg om iemand aan den bedelzak te helpen.
Kunt gij te Londen eenig meer geld voor mij bijeenbrengen ,
zoo verzuim dit niet. Mijne kas is ledig, tot op het in
't licht komen van Ivanhoe.
(*) Len der gebroeders B A L L A NT? N E, drukker en
boekverkooper te Edimburg , met wien w A LT E lt s C 0 T T
lang in compagniefchap geliaan heeft. J 0 u N bevond zich
op da; cogeublik te I onden.
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„ P. S. Ingefloten zult gij verfcheidene aanbevelingsbrieven'
vinden, ten behoeve van den ci-devant Laird van Gilnockie"
(een fpotnaam van den jongen WALTER J
Wij willen hier nog twee dier aanbevelingsbrieven laten
volgen, in welke zich de dubbele verdienfle vereenigt, dat
zij kort en geestig zijn.
Aan Mi/S E D G E W O R T H, te Edgeworth-town.
Bbbotsford , 21 Julij 1819.
Mijne waarde Mifs E D G E w o R T H! Deze brief zal u geworden, tevens met eene tweede uitgaaf van WA LT E R.
s C OTT, in,groot formaat , zoo als de boekverkoopers fpreken, in marokijnen band en op allerlei wijzen getooid en opgefierd, maar niettegenflaande dat alles misfchien voor de
letteren minder opmerkenswaardig, dan de oudere oorfpronkelijke editie. Om met andere woorden en min verbloemd
te fpreken, de lange Huzaren-kornet, welken deze tegen
bij 'u zal binnenleiden , is mijn oudile zoon, die-wordige
ons verlaten heeft, om zich bij zijn regement in Ierland te
vervoegen. Ik heb hem aanbevolen (eene aanbeveling overigens, welke zijn eigen wensch overbodig zou maken)geene
gelegenheid te verzuimen om uwe kennis aan te kweeken;
als zijnde, het fchoonfle voorregt, hetwelk mijne betrekking
tot de letterkunde hem verfchaf£en kan, dat, van bij naam
onder goeden en wijzen bekend te zijn. Steeds heb ik den
toegang bij lieden van verdlenflen en begaafdheid als het onwaardeerbaarlle gedeelte der prerogatieven van een' letteroefenaar befchouwd. Het zal u dus niet bevreemden, dat ik
mijnen zoon aan dit voorregt deel heb willen geven.
Ik weet niet, bij het onzekere van mijns zoons bewegingen, wanneer dit fchrijven in uwe handen geraken zal; maar,
waar en wanneer het u ook geworde, het komt, mijne waar
Mifs ED GE W ORT H , van den opregtilen der bewonde--de
raars van uw talent.
Aan MATTHEW WELD HARTSTONGE, Esq.
in Molesworth graat , Dublin.
Mijn waarde Heer ! Allergelukkiglijkst is God M E R c uus uit den hemel gedaald onder de gedaante van het ka-
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millekruid , om mij lu dezen dignus vindice nodus (*) bij te
ílaan, en voor het oogenblik loopt de machine weder tamelijk wel. Ondertusfchen begint mijn kroost de wereld in te
treden. Mijn zoon w ALTE R (herinnert gij u nog, hoe ik
eens in het flijk van het Cauldshiel bijna fleken bleef, omdat
ik zijn fregatfcheepje voor het verongelukken wilde behoeden?) is thans een kornet van zes voet twee duim lang in
uw 18de regement Ier fche Huzaren. Tegenwoordig ligt het
regement te Cork , van waar het zeker te Dublin garnizoen
zal gaan houden. In dat geval zult gij uwen ouden vriend
wederzien met een verjongd gezigt , tot de ooien toe in het
pelswerk, pluimen geen gebrek, en verfierd met knevels
naar de laatfle fneê. lk heb hem op het hart gedrukt n te
gaan zien, wanneer hij verlof kan krijgen, of wanneer de
behoefte van de dienst hem naar Dublin mogt roepen. Zijn
vertrek laat hier eene leegte, vooral voor mi; , wiens med_
gezel, koddebeijer en ik weet niet wat al hij geweest is.
Wanneer men eigene krachten en gezondheid verloren heeft,
is er niets zoeter, dan onder zijn oog eenen zoon, rijk in
beide, te zien bloeijen. Denk hieraan, vriendlief! en daar
gij genoeg aandoenlijkheid en goedheid van hart bezit, om
een goed meisje gelukkig te maken , zoo huw, nu gij nog
jong zijt, en verzamel u dus, tegen de dagen van uwen
ouderdom en van uw levensverval, de fchatten van huifelijk
geluk ! Wat ook wijsgeerige albedillers zeggen mogen, er
is veel goeds in het leven; maar het best, dat men er, na
een geweten zonder wroeging, die onmisbare voorwaarde
tot alle genoegen, In kan fmaken, is de kalme genieting der
huifelijke genegenheden, welke ons ons eigen geluk doen gevoelen , verhoogd door dat der geliefde wezens , die ons om_
ringen , enz. enz.
Ziehier nu de brieven , welke W A L T E R s C OTT aan den
jongen kornet fchreef. De lezer zal zich, even als wij,
niet genoeg verwonderen kunnen over de teedere zorgvuldig
voor zijnen zoon , over de tot in het-heidvanwALTER
(*) WALTER S COT T zinfpeelt op het bekende gezeg.
de van ri OR A T a U s : Nec Deus interfat , nifi dignus vindice
nodus. (Breng er geen Goddelijke tusfchenkoi t bij te pas,
indien de knoop zulk eene verhevene ontknooping niet
Waard is,)
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kleine gaande omíèandigheden, waarmede hij zich bemoeit,
over de naïveteit zijner aanbevelingen, den eenvoudigen en
vrolijken toon zijner brieven , maar bovenal over de goed
-hartiged
zijner huifelijke wijsbegeerte.
Aan den Kornet 1V A L T E R S C OTT, 18de Reg. Huzaren
te Cork.

Abbotsford, I Augustus 1819.
Waarde w A LT E 1, ! Met blijdfchap verneem ik, dat gij
wèl en behouden uw gastvrij kwartier in Piccadilly bereikt
en uwe kleine verrigtingen fuel en goed ten 'einde gebragt
hebt. Gij zult uit handen van JO FIN B A L L A N T r N E, aan
Wien ik dezelve toezend, een pak met brieven van aanbeveling erlangen.
Gisteren heb ik een' allerliefsten brief van uwen Kolonel
ontvangen (*). Een uur vroeger zou dat fchrijven ons ver
uitgaven te Londen befpaard hebben ; maar,, laat-fcheidn
ons daar niet verder aan denken. Gij zijt thans neer dan
volledig van alle bijbenoodigdheden uwer uniform voorzien ;
draag er de uitera e zorg voor, want het zou veel kosten,
dezelve te vernieuwen. Kolonel mu U R R AT fchijnt zeer gunltig voor u gezind. I Iet is , haar men mij zegt, een ernilig,
in zich gekeerd man; werkelijk is die ingetogenheid. een der
Karaktertrekken zijner familie. Wees hierom des te opletten.
der op hetgeen hij, u zeggen zal. Beijver u , met opregtheid
en hartelijkheid , de vriendfchapsbetooningen , welke hij u
doen mogt , te beantwoorden. Zoo gij van den eenen kant
te bedeesd zijt, en hij van den zijnen te achterhoudend,
zoudt gij het voordeel van zijnen raad ontberen; iets,
dat snij zeer zou fpijten. Ik zal mij , in hetgeen ik n jaar
moet toeleggen, door zijne meening laten leiden. IHij-lijks.
maakt het beding, 'dat gij hechts twee paarden moet hebben,
en, onder geen voorwendfel hoegenaamd, eene kabriolet hou
ouds weet gij , welk een' afkeer ik lieb van-den.Rsva
die mode, om zich in een rijtuigje te laten rondfjokken,
wanneer men een goed paard heeft en in flaat is het te berijden. I let is eene geidfpillende dwaasheid, welke men
-

-

(*) Iíet I8de reg. huzaren flond destijds onder bevel van
den Luit. - Kolonel rz u R R A v, broeder van Graaf MAN sFdELD.
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overlaten moat aan de lieden met Engelfche beurzen. Dus
geen kabriole't, wat ik u bidden mag!
Wees zeer o:nzigcj,g bij het koopen uwer paarden. De I(olonel, naar ik zie , is uit kieschheid huiverig, u bij dien
aankoop regtflreeks behulpzaam te zijn; zekere lieden, gelijk
hij wèl zegt, maken van paardenvleesch een handelsvoor
noch zijn píigt, noch zijn karakter duldt, dat hij-werp,n
zich met iets dergelijks inlate. Maar hij zal zorg dragen,
dat gij geen paard koopt, hetwelk ongefchikt tot de dienst
mogt zijn, daar alle door den Kommandant onderzocht moe
worden, of zij voor zijn wapen gepast zijn. Waarfchijn--ten
lijk zal hij u in de zaak ook nog wel eenigen raad geven.
Bedien er u van; want naar allen fchijn zult gij dien wel
behoeven. Wat mij betreft, ik heb reeds bij voorraad, uit
eigene ondervinding, u twee dingen voor te preken : 10,
Koop nimmer een oud paard, hoe wèl het er ook moge
uitzien. Ontwijfelbaar heeft het dienst moeten doen, en
zal er binnen weinige jaren niet meer toe in slaat wezen.
2°. Koop liever een paard, dat eenigzins mager is, dan hetgeen al te zeer in het vleesch zit; in het eeríie geval kan
men beter over al deszelfs deelen oordeelen. Nooit zou ilc
een paard willen hebben, dat ouder dan zes jaren was. Nog
één gevaar kunt gij loopen, te weten van den kant van roskenners onder uw korps, die zich, kwanswijs om u dienst te
bewijzen, van hunne reeds volleerde paarden zullen willen
ontdoen. Mistrouw al zulke dienstvaardigheid. Een paard ,
dat geen gebrek heeft , leert de manoeuvres in zeer korten
tijd, en gij zijt een te goed ruiter, om een paard te be»
hoeven , dat de manege geleerd heeft. Zoek rondom U;
zoek vooral op het land. In Munfler worden, zonder veel
moeite, uitmuntende paarden aangefokt. Korwm, veel be.
ter is een leerzaam jong dier, dan een reeds afgereden rege
-mentskoi.
Waarfchijnlijk zult gij te Cork blijven, tot dat gij den
loop van de dienst geleerd hebt ; waarna gij vermoedelijk in
de buiten - kartonnernenten verlegd zult worden. , Ik behoef
u niet te zeggen, hoeveel gewigts ik er aan hecht, dat gij
de talen, wiskunde enz. blijft beoefenen. Te verliezen, wat
gij verkregen hebt, zou u later ílof tot gedurig naberouw
geven. Gij zijt in bezit van uitmuntende aanbevelingsbrieven ; het is uwe zaak nu , daartrede uw voordeel te doen.
Uw naam kan u hierin rnisfchien van nut zijn ; dit is een

32

RAADGEVINGEN VAN SIR W. SCOTT

voorregt, maar hetwelk men met befcheidenheid en gdpastheid moet gebruiken.
Uwe zusters zijn, na uw vertrek, zeer neerflagtig gebleven; ANNA heeft zenuwtoevallen gehad, die eenige dagen
hebben, aangehouden. Met cu ARLE S' vrolijk gefnap, was
het ook gedaan. Papa en Mama zagen er peinzend en bezorgd uit. Denk echter daarom niet, dat gij een perfoontje
van veel aanbelang zijt; want zelfs om de gewigtigfte perfonaadjen treurt men niet lang, en, om eens het bekende
liedje te parodiéren:
Zon en maan befchijnen de firaten ,
Dauw en regen befproeijen het veld,
Even als toen onze jeugdige held
's Vaders huis nog niet had verlaten.
Eene hoop firekt ons tot troost; te weten, dat gij in de
door u gekozene loopbaan (lagen zult. Schrijf mij , of er
onder uw korps officieren eenige welonderwezene lieden gevonden worden; ik durf echter niet verwachten, dat gij hen
op het eerffte gezigt onderfcheiden zult. Wees jegens ieder
wellevend en vriendelijk, tot dat gij diegenen zult hebben
uitgevonden , die uwe vriendfchap inderdaad verdienen.
Schrijf mij , op hoeveel uwe paarden u te flaan zullen komen, enz. Uwe uitrusting zal ons vrij wat kosten; ik hoop
gij zult gevoelen, hoe noodig omzigtigheid en eene vereerende fpaarzaamheid zijn, welke laatlle voornamenlijk beflaat
in het nalaten van alle overtollige uitgaven, zelfs dán, wanneer men genoeg bij kas is, om zich dezelve te veroorloven.
Nog eenmaal , toon u oplettend jegens Kolonel in u RR A y
en deszelfs echtgenoote. — Ik hoor fpreken van flerfte onder de hazelhoenders ; ' ongetwijfeld verknijzen zij zich , om_
dat hun jager vertrokken is.
Uw liefhebbende Vader.
7 Augustus 1819.
Waarde WALTER 1 Gaarne zou i!, eens vernemen, hoe
gij het onder uwe nieuwe kameraden al maakt en waarmede
gij uwen tijd doorbrengt. Ongetwijfeld zal , gedurende de
eerfle maanden, het exercéren en de manege het grootfle gedeelte van uwe ochtenden wegnemen ; maar evenwel reken ik_
er op, dat gij het teekenen, de talen enz. niet geheel uit
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het oog verllezen . zult, Gij kunt u niet verbeelden, hoe
groote vorderingen men, in welken tak van kennis her oak
zij, kan maken, wanneer men er regelmatig eenigen tijd
daags, al was het flechrs een half uur , aan toewijdr, De
gewoonte , om al onze oogenblikken tot het een of ander te
befledcn , wordt gemakkelijk genoeg verkregen; maar nog
gemakkeJijker went men z ich hec lanterfanren aan,
Haast u niet te zeer , om naauwen omgallg met officieren
van uw korps aan te gaan, Gun u den t!jd om te onderzoeken, wie hunner de meesre achtlng genieten , en daarvan
een dccl op hunne vrienden kunnen doen terugkaarfen, Zelden zijn diegenen , welke zich het meest beijveren am te
behagen, her wasrdigst gekend re worden. Beantwoord negtans de bcieefdheden, wclke men u bewijst , terflond en min.
zsam, De ltalianen hebbeu een fpreekwoord; en ik hoop
nlet , dat gij de lesfen van den arrnen PIE R ROT T I zoo
verre verge ten zult hebben , dat gij dit fpreekwoord niet
verflaan zoudt : Folto [ciolto e pen[ieri flretti (*), Nlets
verpligt oris , de lieden te laten zien, war wij in den grand
van hen denken ; en die cerughouding is des te verflandiger ,
daar gij, naar aile waarfchijnlijkheid, menigmaal van uw eel'.
fie oordeel zult moeren terugkomen,
Ik zou z.eer wenfchen , dar gij van een' goeden bediende
voorz ieu waart, De mceste Ieren van dien ftand zijn knapen, die drinken , Ilelen en llegen , dat het een' aard heefr,
Kwam u de eene of andere Schot onder de hand, daaraan
zoudt gij meer hebben. Zeg mij eens, hoe (lele gij het met
uwe tafel ? lit weer, dat her geene uwer gewoonren is,
veel te drinken ; maar hoed u, u te gewennen dagelijks wijn
of flerken drank te gebruiken, al ware her dan ook flechts
in kleine hoeveelheid: dit vernielt eindelijk de krachren van
de maag , en de uwe is bij crfenis niet flerk. Ik geloof, dat
de anne Henog v A N B U c c r, E UGH de eerfle kiem del'
ziekte, die hem v66r zijuen tijd heefr ' weggerukt, opgedaan
had in de onmatigheden del' tafel , waardoor her regetsenr
van v ILL A z zich zoo beruchr gemaakt heefr ; en ik zelf
moet, fchoon met droefheid en fchaamte , nogtans tot uwe
waarfchuwing, u zeggen, dat de, in mijne jeugd zoo alge,
meeue , gewoonre , am wijn re drinken , eene der voornaam,
fie oorzaken is, hiervan ben ik overtuigd , van mijne zoo

e) Een open gelaat en diepe gcdachren,
1838. No.1.
C

MENGEL\V.

34

RAADGRVINGEN VAN SIR W. SCOTT

kwellendc maagpijncn. Ik zou U eer raden , bij voorkomende gelegenheid , eene gehee!e flesch re drinken, dan dagelijks
een half pintje met den elleboog op de rsfel,
P. S. Geef Ileeds de dagteekening op van dlen mijner brleSchrijf mij , voor het overige,
alles, wac u door her hoofd kornt, Het is een voorregt ,
'e welk de groote bengels van jongens bezkten , wanneer zij
eenmaal her ouderlijke huis verlaren bebben , dar zij hunne
Papa's nimmer vervelen door de lengte der biizonderheden ,
welke zij hun Ichrijven , her ouderwerp moge zijn wat
het wll,
ven , wel ken gij bcanrwoordt,

Aan denzelfden,
Abbotsford. 13 Augustus 1819.
Lleve w A L T E R! Ik ben uwen Kolonel ten uirerfle verpligr voor al de moeite , welke hij zich om uwentwille ge,
geven heefr, Ilij moer den brief ontvangen hebben , welken
ik hem, veertien dagen geleden , onder couvert van den
Heer F R EEL I N G, gefchreven heb , en wdarnevens mede
een pak brieven voor u ingefloren was. Ik nam de vrijheid
hem zijnen raad te vragen omrreuc hecgeen ik u behoor toe
re leggen, Gij kent mijuen roefland en den uwen volkomen,
Ik wil, dat gij het goed hebe, maar kan 110ch wiI in gee.
nerhande overdadigheld voorzien, Ik zeg dit om llW eigen
beIang, niet uit eenige gehechtheid aan her geld, dat Ik ,
misfchien ten onregte , nimmer veel geacht heb, Mij dunkr ,
dat gij, u zelf tot Kolonel M U R RAY wendende , zijnen raad
re dezen opzlgte zoudt kunnen erlangen, Ik reken genoeg
op nwe braafheid en genegenheid mijwaarrs , om vertrouwen
re fl:ellen ill de opgave der fom, welke gij mij doen zulr,
Middelerwijl, want her paard moet niet flerveu terwijl het
hooi groeit , zend ik u een bon van 50 pond ft. op rekenlng uwer jaarlijkfche toclage, Uw kwartiermeester zal geene zwarlgheid maken, u het bedrag der adfignatie uit re beralen ; ten minfle lit denk her niet: gij zult alsdan flechrs
het brlef'je behoeven re endosferen , dat is uwen naam er
achter op te fchrijven.
Ik raad II eene juiste rekentng re houden, en van het geld
hergeen gij ontvangt , en van hergeen gij uirgeeft. Koop u
een aanteekeningsboekje , zoo als men die gelijnd en vol-
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komen gereed verkoopt, met afzonderlijke kolommen voor
ponden , fchellingen en fluivers. Teeken op al wat in uwe
kas komt en wat er uit gaat. Wordt het boekje wél gehouden , dan is het faldo feeds hetgeen gij in kas hebt. Wat
uiterst kleine uitgaven betreft, die kunt gij in eens bij el .
kander opteekenen. Deze manier zult gij zoo aangenaam als
nuttig vinden. juist rekenen is daarenboven voor den foldaat, die in zijn beroep fortuin wil maken, onvermijdelijk
noodig: alle krijgsbewegingen berusten op de berékening van
tijd, getal en affland.

(liet vervolg en hot hierna.)

BIJZONDERHEDEN, RAKENDE DEN BER0EMDSTEN BEELDHOUWER

VAN ONZEN TIJD, THORWALDSEN.

rp
I II o R WA L D S E N's woning te Ronne is opgepropt vol met
voorwerpen van hooge kunst- en geldwaarde , als: fchilderijen van eerfie meesters , zijne vrienden , voor welke hij van
zijnen ,kant beeldhouwwerken vervaardigd heeft; flukken,
die foms mindere waarde hebben, rlaar welke hij gekocht
heeft, om jonge kunflenaars aan te moedigen en te onderfeuDen ; oudheden, vazen , ringen , kameën en eene ontelbare
menigte foortgelijke kostbare dingen, die zijn huis tot een
waar Mufeiim maken. Bezoekt men hem op werkdagen,
alsdan woelt en rommelt men vrij en onverlet in zijne kas fen, terwijl de kunuienaar in zijne werkplaats onafgebroken
zijnen arbeid voortzet. Men moet zich over zijn goed ver
onder zulke omflandigheden verbazen, want be--trouwen
zwaarlijk kan de verzoeking ten kwade immer grooter zijn
en ligter bevredigd worden.
Met dat alles fchijnt TIIORWALDSEN WINKELMAN'S
lot te vreezen, die, omdat hij onvoorzigtig genoeg geweest
was, aan een' bediende gouden en zilveren gedenkpenningen
te vertoonen , door denzelven op de reis, te Triëst, vermoord werd. Een minder tragisch voorval, hetwelk onlangs
te Rome . den beroemden landfchapsf'childer w O L F E R S B E RG ER bejegend is , regtvaardigt T_H 0 R w AL D S EN'S angst
van op dergelijk eene wijze zijne kunstfchatten te kunnen
verliezen. Een knecht van dien fchilder ontfial denzelven
eene verzameling - van gouden en zilveren medailles, en was
C
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-daarbij beleefd genoeg, op de tafel van zijnen heer een'
brief achter te laten, waarin hij hem wegens zijne ontrouw
om vergiffenis verzoekt, beweert, dat hij zich in de nood
bevonden heeft, hem dezen fchat te ontnemen,-wendigh
en daarbij zegt, dat het eenen zoo beroemden kunftenaar
veel ligter vallen zal zijn verlies te herflellen , dan hem,
eenen armen drommel , zulk eene gulden gelegenheid weder
te vinden. Na deze eigenaardige knechtsredenering, heeft de
beleefde dief, aan het floc van zijn fchrijven, getrouw aan
het gebruikelijke formulier, „de eer te zijn" enz.
Toen degeen, uit wiens berigten deze bijzonderheden getrokken zijn, den beroemden beeldhouwer bezocht, was deze
bezig, het heerlijke basrelief der Nenzefis te vervaardigen.
„ Het was, (zegt hij) naar mij voorkwam, bijna voltooid,
en niettemin deed THORWAL n s E íN, midden onder het, praten, zulke geweldige hamerílagen op het fink, dat ik van
angst de "oogen floot, vreezende getuige te zullen zijn ,
dat er een flag mislukte. De Godin is flaande voorgeíteld ,
op eenen wagen; geoalte en houding zijn edel en ontzagwekkend; eene achtbaarheid, die moeijelijk te befchrijven
zou zijn, verkondigen hare wezenstrekken, en reeds de
wijs, waarop zij hare paarden beíluurt, fchijnt hare onwederdlaanbare magc aan den dag te leggen. Twee rosfen
trekken den wagen. Het eene, dat de Gehoorzaamheid ver
treedt rustig voorwaarts; maar zijne ongedwongene-beldt,
beweging toont flechts onderwerping, geene flaaffche onder
Aan de andere zijde vertoont een vurig ros de-danighe.
Weêrfpannigheid. T H 0 R w A L D S E N heeft de gelegenheid
waargenomen, om een jong renpaard hier in al deszelfs
fchoonheid te vertoonen. Met den kop als in vlammen, de
neusgaten wijd geopend, Steigert het en duldt met moeite
den teugel. Schoon flechts ten halve zigtbaar, wekt het de
hoogfte bewondering. Twee Geniën volgen den wagen, van
welke de een, met den horen van overvloed in de hand, de
Genius der Belooning is. (Dus Nemefis niet voorgelleld als
Wraakgodin, maar juister als Godin der Vergelding.) De
andere Genius voert een uitgetogen zwaard; het is die der
Straf. De raderen des wagens zijn overdekt met zinnebeelden , waarvan de befchrijving te uitvoerig zou worden. Een
dierenriem omvat, als een gewelf, de geheele zamenitelling.
Dit basrelief, uit fneeuwwit Carrarisch marmer, is het eenige , hetwelk T H 0 R WA L D S EN geheel alleen vervaardigd
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heeft. Het behoort aan den Milanees M I L I U s, die , door
een zonderling en ongelukkig lot daartoe bewogen, dit ftuk
aan den Deenfchen kunftenaar heeft opgedragen. De Heer
MI L i U 9, een door nijverheid fchatrijk geworden koopman
van de Lutherfche geloofsbelijdenis, had zijnen zoon aan de
dochter van een der voornaamste katholijke huizen te Milaan
uitgehuwelijkt, De trouwpiegtigheid zou te Triëst plaats
hebben, als de eenige Italiaanfche find, waar het huwelijk
tusfchen leden dier twee verfchillende kerkgenootfchappen
geoorloofd is. Maar het bruiloftsfeest was bellemd, in een
rouwfeest te verkeeren. Op den dag zelven der inzegening,
op het oogenblik , toen cie priester, bij het door bruidegom
en bruid plegtig uitgefproken ja, den trouwring aan de hand
des eerstgemelden deken wilde, flierf hij plotfeling. De vader, om afleiding aan zijne bittere zielefmart te geven, on_
dernam eene reis , en op dezelve droeg hij , gedurende zijne
aanwezigheid te Rome, aan TH o R WA L n s EN het vervaardigen van eene Neme/s op, welker magtige hand zoo zwaar
op hem gerust had. T H O R WALD SE N gevoelde zich door
het treurgeval innig aangedaan, en beloofde den Heere tu 1L I v s, hem dit basrelief te zullen leveren, er bijvoegende,
dat hij ditmaal het flak perfoonlijk geheel bewerken zou ,
zonder, gelijk bij zijne andere werken, te voren de hand
zijner medehelpers daarover te laten gaan. Dien overeen
ontwierp hij daartoe het modél, en voerde het ook-komflig
alleen uit."

MISS DJECK, VERMAARDE OLIFANT, IN HAAR LEVEN EN
EEDRIJF GESCHETST.

Elephas est animal proximum humanis fenfi-bus.
PLINIUS.

U F F ON begint zijne befchrijving van den olifant met de
woorden: „ Ons menfchen niet medegerekeniJ, is de olifant
verreweg het voornaamfie fchepfel dezer wereld." Hij ver
olifant voltirektelijk voor het fchranderfle der die••-klartden
ren, en bevestigt nlzoo het gevoelen der ouden. Waarfchi.inlijk is onze tegenwoordige olifant de affiammeling van het,
insgelijks met eene fun f of tromp voorziene, dier der voor-
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wereld, welks elpenbeen overal, maar bij uitnemendheid in
den bevroren grond van Siberië , gaaf bewaard gebleven is;
en wanneer de Nlananaouth al nog plomper leden, nog ge=
weldiger flagtandeli had, zoo herinneren wij zelven ons, dat
wij niet meer de blonde reuzen zijn, van welke TACI T U S
fpreekt, en dat onze Baronnen van den tegenwoordigen tijd
bezwaarlijk in ftaat zouden zijn de wapenen te dragen, waarmede hunne voorvaderen het Heilige Graf hielpen veroveren.
De wetenfchap mag verwachten, dat vroeg of laat, in de
eene of andere der boven de krijtbedding geplaat:le tertiaire
grondlagen, menfchenbeenderen of gewrochten van menfchen.
hand gevonden zuilen worden. Eene eenige onbetwistbare
ontdekking van dezen aard zou op eenmaal de nog heer
begrippen, nopens den naar evenredigheid zeer nieu.-fchend
wen oorfprong van het menschdom, verbeteren; het zou genoeg zijn, dat het onbednidendite werk van menfchelijke
kunst, een fink bearbeid metaal, eene potfcherf, in eene
thans diep binnenslands en aanmerkelijk boven het oppervlak
der zee gelegene, maar door haar gevormde bedding, of in
eene oncegenfhrekelijk overoude, op gelijke wijs door zoet
water teweeggebragte grondlaag, gevonden wierd.
Hoe het hiermede ook gelegen moge zijn, tot nu toe klimt
de gefchiedenis van den olifant en van menige andere dier
oorkonden onzer aarde veel hooger op, dan die-fortenid
van den mensch. Terwijl de antediluviaanfche olifant, die,
bij de onzekerheid , welke nog Heeds omtrent den tijd van
het ontfaan des menfchelijken geflachts blijft heerfchen, daar
niet noodzakelijkerwijs ook een prae-adamitifche behoeft-om
te zijn , voor het oog der wetenfchap flechts als een eenig
karakter in een reusachtig, nog maar ten halve ontcijferd,
hieroglyphen-fchrift verfchijnt , is hij voor 's menfchen heb
verreweg het belangrijkfle dier der voorwereld. Des.-zucht
zelfs overoude grafitedcn aan de noordelijke helling onzer
wereldhelft worden om den wil dier zelfde kostbare hof geplunderd , om welke de mensch federt de oudíie gefchied.
kundige tijden met het levende geflacht dezer dieren in oor.
log leeft. ©ngeloofelijk is de hoeveelheid ivoor, die, vol.
komen aan dat van het levende dier gelijk, in den eeuwig
bevroren grond van Siberië bewaard gebleven is, en federt
eeuwen aldaar opgedolven en uitgevoerd wordt. Uit een gefchiedkundig oogpunt is de ilIan.arouth wel inzonderheid daar
dat het de tallooze, reusachtige, over ge.-dorbelangi,k
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heel Eeropa verfpreicie beenderen en tanden van dat dier geweest zijn , die het eerst den nog aan de wonderlijkIle voor
gehechten natuuronderzoeker de oogen geopend-ordeln
hebben. Men ziet daaruit, hoe jong de kundigheden zijn,
op welker grondslag onze geheele kennis van den zamenhang
der delfítoffelijke dierwereld met de tegenwoordige zoo fuel
en fchoon is opgebouwd en nog voortgebouwd wordt; giant
ter naauwernood is het nog Honderd jaren geleden , dat D A UB E N T 0 N het waagde te beweren, dat de zoogenaamde Mam.
mouths-horens echt elpenheen waren, en dat de Mammouth
zelf niets anders was clan een olifant. De Duitfche natuur
G M EL I r. bevestigde dit, als, ooggetuige, op-onderzk
zijne Siber•ifche reis. B U F F o N geloofde daaraan niet, zoo
lang hij de reusachtige Isla.nmoriths- beenderen Hechts met het
achthalf voet hooge, hoezeer volwasfen geraamte van een'
in liet park van Iler'failles gellorvenen, onder ons ongunflig
klimaat flechts eenti dwerggeflalte bereikt hebbenden , olifant
vergeleek. Hij overtuigde zich van de waarheid, toen hij de
zekerheid bekomen had , dat nog tegenwoordig de olifantniet
zelden veertien voet hoog wordt, en .gevolgelijk, daar de
masfa's tot elkander ftaan als de teerlingtallen der hoogten,
verfcheidene malen grooter dan het exemplaar, hetwelk hij
gezien had; voorts , dat er nog tegenwoordig 4lagtanden van
negen voet lengte• zijn en 150 pond, ja nog zwaarder, wegende , en dat in den ouderdom van het dier de gel}eldheid
der beenderen zich verandert, zoodat zij onder anderen zeer
plomp en inasfief en daardoor aan die van den ilfammouth
zeer gelijk worden.
In de wijs , waarop de olifant zich aan den mensch onder
niet onderwerpt , onderfeheidt d it op de Ichaal der-werptn
fchepping zoo hoog flaande dier zich reeds terstond en in
het oog loopend van alle andere. Menigerlei dierfoorten
zijn, met hunnen geheelen i•}am, als erfelijke knechten aan
ons onderdanig geworden, gelijk het rund, het paard, de
hond; menigerlei andere verzetten zich hardnekkiglijk tegen
alle pogingen der temmende hand , en derzelver zieleleven
toont geene zijde, waar onze list vat op lien zou kunnen
krijgen ; bij andere weder onderwerpt zich flechts het indivi.
du , en is alleen in vroege jeugd, of door den hardtien
dwang , tot het een of ander af te regten ; nog anderé plaIi.
ten zich wel in de gevangenfchap voort , snaar door deze
hunne betrekking niet het rnenfehelijk ~erfland fchijnt zich
,
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huninnerlijke eer te verdonkeren dan te verhelderen. De
olifant is het eenige zoogdier, hetwelk, gevangen zijnde,
bijna van het eerste oogenblik af zich zijnen toefland getroost, in hoogen graad tembaar is, zich aan den mensch
aanfluit, in menigerlei betrekking en verkeer met hem treedt,
doch daarbij in den flaat van gevangenfchap zich nimmer
voortplant, en het hardnekkiglijk verfmaadt, zijnen ftam aan
lijfeigenfchap prijs te geven.
Voor de gefchiedenis van onze eigene ziel zou het ongetwijfeld van belang worden, wanneer het beter dan tot nog
toe gelukken wogt , de maat en hoedanigheid der zielskrachten van dit dier te ontdekken. Zeker zou het hiertoe in zijn
eigen vaderland, en ook daar niet blootelijk in dem gevangen
toefland, gadegeflagen behooren te worden ; in onze menageriën en onder onze luchtílreek is bet dier in te ongunflige
betrekkingen overgebragt, dan dat niet ons oordeel over hetzelve aan miscasting zou onderworpen zijn, en zulks des te ligter,
naar mate het voorwerp daarvan werkelijk hooger flaat. Men
weet, met welk een fchijnbaar beleid de olifant lasten voort
dezelve trekt, zich die op den rug laadt, knoopen-fchuit,
losmaakt, floten opent, zich van takken bedient om vliegen
af te weren en dergelijke. Volgens P L I NI us was er ook
een, die in het Grieksch de woorden fchrijven kon: „ Dit
heb ik zelt gefchreven ; ' en A ELI A NU S zag er eeneis , die
Latijn fehreef, waarbij men hem, wel is waar, de hand,
dat is te zeggen de tromp , moest leiden ; „ dejectis autem et

intentis oculis erat cum fcriberet; doctos et literarum gnaros animantis oculos esfe dixisfes ;" dat wil zeggen , dat hij
er uitzag als een Profesfor, die zich de fchrijftromp laat
leiden en met het kalf van vreemden ploegt (*). De uit
-

L 0 BAU , om oproeren te dem--vindg'aeMrfhlk
pen , is bij den olifant een reeds van ouds gebruikelijk kunst
hij bedient zich van zijne tromp, om die hem kwel.-4ukje:'
len, of welken hij vijandig is, met water te befpuiten. Bij
deze en ontelbare andere uiterlijke daden van het dier zien
wij .wel, dat eene zekere innerlijke vrijheid en beweegbaarheid moet overeenílemmen met de vrije beweging van het

(*) Eigenlijk zegt het Latijn: „ Terwijl hij fchreef,
hield hij de oogen oplettend op zijn werk gevestigd , zoodat
men uit dezelve vermoed zou hebben, dat het dier verslond
war het deed en de beteekenis der letters kende."
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aan den olifant bijzonder eigene zintuig, den wonderbaren
tromp-arm, welks uiteinde met het beginfel eener hand voor
maar omtrent de maat en foort van dit innerlijke-ziens;
vermogen zijn wij nog geheel in het duistere. Nog ongewisfer is ons oordeel omtrent de zedelijke eigenfchappen,
die aan het dier worden toegefchreven; en wanneer ook in.
derdaad die olifant , van welken r L I N I U s fpreekt , bij
nacht met naarflige vlijt zijne dansles herhaalde, om de
zweepkastijding te ontgaan, zoo weten wij voltirekt niet, in
hoeverre daarbij het verband zijner denkbeelden iets gemeen
had met dat van den Inenfchelijken tooneelfpeler.
De olifant heeft zich, wel is waar, in de keerkringslanden, welke thans zijn eigenlijk vaderland en woonfleê zijn,
voor den indri.ngenden mensch overal teruggetrokken; hij
vormt niettemin nog steeds een van de talrijkíte geoachten
onder de grootere landdieren. Dit begrijpt men ligtelijk,
wanneer men bedenkt, dat er naauwelijks een eenig dier is,
voor hetwelk hij behoeft te vreezen, en dat. hij alleen op
enkele plaatfen door den mensch gevangen of gedood wordt.
In de natuurlijke verfcheidenheid der rasfen van ons geflacht
fchijnt voornamelijk de oorzaak gezocht te moeten worden,
waarom hij , luidens alle getuigenisfen , in Afrika nog menig
aangetroffen wordt , dan in Azië. De stompzinnige-vuldiger
Ethiopiër is veel minder tegen hein opgewasfen, dan de vroeg
befchaafde, hoezeer -ook naderhand niet vooruitgegane, Hin
Naleer. Sedert er in Afrika geene jagt meer op-douf
hem gemaakt wordt, om aan liet Romeinfche volk in den circus
eene oogverlustiging te verfchaffen , heeft hij daar van der
menfchen arglist fiechts den dood, niet de gevangenfchap, te
vreezen; en zoo fchuwt hij derzelver geflacht ook veel minder dan elders , en de kudden olifanten formen op de Negerdorpen aan, en maken, als een orkaan, alles met den grond
gelijk. In Afrika is de olifant nog Ilechts een wild , waarop
men jaagt om het te vellen, De Neger bezit juist fchranderheid genoeg, om den kolosfus op deszelfs pad kuilen te
graven, en, wanneer hij dien gedood heeft, hein de fagtan.
den uit te breken en den Baart af te fnijden ; de laatfte, met
deszelfs dekelachtige borttelharen, wordt door de inboorlingen , als tooifreraad en als amulet , in hooge waarde gshou=
den; de eeríten zijn eene der drie waren, welke de buiten
oudsher aan de kusten van het inwendig als door-landersv
toovermagt gefiotene werelddeel gingen afhalen: goud , ei penbeen en Haven. In Foor- en Achter -Indië is de kunst, om
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het edele dier te jagen, te temmen en te verplegen, van onheugelijke oudheid. Daar is de olifant het voornaamfte huisdier, de trots der vorilen en de vreugde van het volk;,daar
is hij , naar zijne kleur en bekwaamheden , halve god , oorlogvoerder, hofäkteur of lastdrager. Op ALEXANDER'S
togt naar Indië werd hij voor het eerst aan A RISTOTELES
bekend, dien alkenner, in wiens gefchriften zoo veel is opgelegd , wat wij federt eerst weder met moeite hebben moe
leeren. Zoo toont zich ook zijne befchrijving van den-ten
olifant, aan welke de vorige eeuw zoo veel wist te berispen
en a priori te verwerpen, íteeds meer en meer eene bijna in
alles ware en aan de natuur getrouwe te zijn. Den inwoneren van Rome joeg zijne onbehouwen geoalte het eerst
fchrik aan bij de zegepraal, die CUR TU S DENT A T U S
over Koning P Y R RH U S vierde. Nadat de olifant aan het
Roreinfche volk zeer twijfelachtige krijgsdienften bewezen
had, werd hij bij hetzelve een dappere gladiator, die in de
arena aan leeuwen, tijgers, ftieren en borden van flaven het
hoofd bood. Reeds PomPEjUs en JULIUS CE SAR vergasteden het 'volk op den llrijd van een paar dozijn olifanten
tegen dieren en menfchen; maar dit waren fechts bloote armzaligheden,. vergeleken met de uitwerking, welke de dolzinnige Keizers met honderden van wilde en tamme olifanten
te weeg brugten, en honden tot deze in dezelfde verhouding, als erne Opera van o RET R Y tot Robert le Diable.
13ij ons, in den lateren tijd, was de olifant Hechts een reus,
,die zich op de kermisfen voor geld liet kijken. Sedert echter
dedramat'ifche kunst meer en meer, zoo al niet formeel, ten
minfle materieel, het kenmerk der fpelen aanneemt, welke
eertijds het Ronaeinfche graauw, na het brood, als hoogíte
goed verlangde, wordt de olifant allengskens een reizende,
gastrollen gevende tooneelkunflenaar,, tot dat hem de gunst
van een kunstlievend Monarch in het vaste tooneelgezelfchap opneemt en hem een levenslang jaargeld toelegt.
be beroemdfle., aktrice met eene tromp was to nog toe
111ifs 1)3E C It. De . olifant heeft ontegenzeggelijk geene geringe roeping tot kunst; maar de verrigtingen dezer vreefelijke Mi s toonen maar al te duidelijk, hoe gevaarlijk het is,
de dramatifche talenten dier anderzins zoo interesfante familie zonder de uitertle voorzigtigheid in beilag te willen
nemen. Wanneer een menfchelijk tooneelist zijn contrakt
breekt en wegloopt, zet hij hechts de tongen van een kunst'
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waarderend publiek in beweging; maar ontfnapt eene Mirs
zoo brengt zij eene geheele verfchrikte bevolking
op de been, en men rukt haar met kanon achterna. Eene
menfchelijke aktrice maakt haren direkteur niet zeiden het
hoofd warm ; maar Mifs D JE c K kan het hem met hare ei
-penb
tandjes aan ftukken flaan.
Volgens cu VIER groeit de olifant ongeveer tot in zijn
vijfentwintigfle jaar, en wordt de Aziatifche 12 tot 14 voet
hoog. Mifs D JE C K mat flechts 101 voet, fchoon zij, naar
haar geraamte te oordeelen, geheel voiwasfen was. Overeenkomflig hare levensgefchiedenis mag zij ten naastenbij 35
jaren oud geweest zijn, niet 125, zoo als haar eigenaar op
zijne aanplakbiljetten verkondigde, waarfchijnlijk om aan de
altijd jeugdige Mademoifeile lu A R s te herinneren. Volgens
overeenstemmende getuigenisfen kan ondertusfchen de olifant
in den gevangen toefland 120 tot 130 jaren leven, en in vrij
z al hij misfchien wel de twee eeuwen vol maken. Zijne-heid
tromp kan 150 pond water bevatten, en hij kan hetzelve
tien voet hoog opwerpen. Wanneer hij volwasfen is, doet,
hij het werk van zes paarden; zonder moeite draagt hij 3
tot 4 duizend pond, en laadt zichtelven, met de tromp,
twee, ja drie centenaars op den rug. Galopperen doet hij
nooit; maar hij kan zoo fuel draven, dat een paard hem in
den llerkflen galop niet, inhaalt. Hij kan 8000 en meer pon_
den zwaar worden, en zijne masfa Haat alsdan gelijk met
die van vijftig menfchen. De tengere Mifs D JE C K intus
woog flechts 4000 pond; zij evenaarde alzoo in gewigt-fchen
de gezamenlijke ligchaamsmasfa van een' tamelijken troep
tooneelfpelers , en van wederzijden , weet men, weegt de
geest niets. Uit deze opgaven blijkt genoegzaam, welk -eene
vreefelijke kracht zulk een liolosfus moet oefenen, wanneer
hij zich, wild geworden zijnde, niet de fnelheid van een'
harddraver beweegt.
Alle reisbefchrijvers , gelijk ook degenen, die in Indië en
bij ons olifanten opgepast hebben, getuigen eenpariglijk, dat
het dier in zijne luinien zeer grillig is. Ligt vat het voor
zijne oppasfers genegenheid op ; maar niet ieder is het als
cor•nak of befl:uurder raar den zin, en de menageriebezitters
bij ons moeten , wanneer de cornak gedood of gekwetst is ,
menigmaal den olifant verfcheidene kandidaten tot dat ambt
voorílellen , eer het hem behaagt er eenen aan te nemen:
men ziet, dit zijn regt vorttelijke luimen. Wij mogen hier
DJECK,
JE
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het vertelfeltje herinneren, hetwelk in alle kinderboekjes ge'.
vonden wordt, van den olifant, die in toorn zijnen cornak
gedood had., maar, toen deszelfs vrouw in wanhoop hare
kinders hem voor de voeten wierp, het oudile zoontje met
de tromp op zijnen rug zette en het dus tot cornak verkoos.
In Indië heeft ieder olifant zijnen eigenen cornak , die op
zijnen hals als te paard zit, en hein niet eenen ter weder
puntig ijzer beilagen' flaf belluurt. Eene dier pun--zijdemt
ten is lang en zeer fcherp ; zij dient, daartoe , om , wanneer
het dier ontembaar wordt, tusfchen hoofd en hals ingeflooten
te worden, en alzoo, het ruggemerg kwetfende, feel den
dood aan te brengen; meestal echter wordt, in zulk een geval, de beftuurder het fagtoffer. Dit is iets, dat in Indië
dikmaals gebeurt; zelden vindt men eenen bejaarden olifant,
die niet verfcheidenen zijner oppasfers om het, leven gebragt
heeft; doch, daar deze bijna altijd tot de laagfte casten behooren, bekreunt men zich niet zeer om hun lot.
Somwijlen, maar meestal in het voorjaar, worden deze
dieren kwalijk geluimd, ja razend, en loopen dan niet zelden weg. In Indië worden zij, wanneer dit gebeurt, gelijk
men weet, met tamme olifanten gejaagd, en door dezen
zelven in den noodtal gebragt. Wij, in Europa, bezitten
dit hulpmiddel niet; en de eerst federt het jaar 1814, juist
met deze Mffs D j ECK, onder ons opgekomene nieuwigheid,
dat men den olifant te voet laat kuijeren, in plaats van
lenzelven in het menageriehok rond te-voeren, is dus zeer
gevaarlijk. Zeker was het laatstgemeide middel van transport uiterst kóstbaar, en op deze wijs bragt de olifant zijnen heer, hoogstgenomen, 2000 guldens jaarlijks op; en
toen men op het denkbeeld kwam, om deze dieren zich van
hunne eigene beenen te laten bedienen-, rees de opbrengst
tot dubbel zoo veel , maar er kwamen ook tevens niet wei.
nige ongelukken uit voort. Men weet, dat, binnen den tijd
van zeventien jaren, te Geneve, twee olifanten om het leven
gebragt hebben moeten worden. De in 1820 gedoode had
eenen cornak, als ook eenen boer, die hem, op zijne nachtelijke reis naar Zwitferland, bij Stutgard ontmoet was, om
hals gebragt. lUifs ol.cctc heeft, van 1814 tot op haren
dood, dertien perfonen meer of minder zwaar gekwetst en
drie cornaks gedood.
Wij willen thans nog een kort verflsg geven van het leven,
de bedrijven en het treurig einde van dit dratnatifche olifants,
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wijfje , hetwelk in hare korte loopbaan meer mannen gerurneerd heeft, dan immer eene menfchelijke Prima Donna.

(Het vervolg en floe hierna.)

GOEDKOOPE REIS NAAR BATAVIA.

Het was op den 30 Augustus 1836, reeds laat in den avond,
toen de eerfie kantoorbediende van den Heer VAN K A P E L L,
een' braven koopman te Hamburg, de kamer van zijnen pa_
troon binnentrad, op eene kleine tafel een pak brieven ne
uit Londen aangekomen waren, en-derlg,izovn
vervolgens ililzwijgend afwachtte, dat zij gelezen zouden
zijn, daar hij, en te regt, vermoedde, dat de patroon hein
Benige bevelen te geven zou hebben. Op eens zag hij het
voorhoofd van den koopman beLrekken, „ Donner und Blitz !"
riep de Heer VA N K A PEL L, nadat hij den brief, dien hij
in de hand hield , meer dan eenmaal doorlezen had; „ welk
een flag voor het huis B E N NE T T en P o R D! Wie had dat
kunnen denken? Vat nu te beginnen ?" — „ Heeft het
huis B E N NE T T en P 0 R D bankroet gemaakt ?" vroeg de bediende.
„ Bankroet, neen, zoo erg is het niet, fchoon
toch erg genoeg. Het heeft een aanmerkelijk verlies gele
Doch , ziedaar,, lees zelf, vriend JAN S EN, en raad-den.
mij dan , wat ik doen moet." — De bediende las:
---

Londen , den 12 Augustus 1836.
Geacht Vriend !
Met innig leedwezen melden wij u , dat de oenige zoon
van onzen waardigen en eerlijken boekhouder voortvlugtig
is. IIij heeft verfcheidene door ons huis geaccepteerde wis fels, die eene aanzienlijke fom bedragen, gelijk gij hiernevens aangeteekend zult vinden, met zich genomen. Wij
hebben zijn fpoor gevolgd tot aan boord van een fchip, dat
naar Holland onder zeil gegaan is ; en wij zijn van gedachte,
dat hij het voornemen heeft, naar Hamburg te reizen, waar
ons huis bekend is , en zich aldaar de wisfels , welke hij bij
zich heeft, te laten esconteren. Het is een groot, welgemaakt jongman, met een niet onbevallig gelaat; hij heeft
zwarte oogen en zwart haar, en was, toen hij vertrok,
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over zijne onlangs geflorvene moeder in den rouw. Is her
u mogelijk hem op te fporen, zoo zoudt gij ons de grootfile
dienst bewijzen, indien gij eene poging wildet doen om zijne
wisfels ir, handen te krijgen. Daar wij echter hoogachting
hebben voor de trouw en braafheid van zijnen vader, die de
oudite bediende van ons huis is , zoo zouden wij wenfchen ,
dat de zaak niet wereldkundig wierd. Wij verzoeken u dus ,
om, wanneer het u gelukken mogt de traites van den jong.
man terug te krijgen, hem op het eerfte fchip het beste,
dat naar Batavia onder zeil mogt gaan, eene plaats als pas.
fagier te verfchaffen , en hem te gelijker tijd 200 Louisd'or
te overhandigen , welke gij zoo goed zult zijn op onze, re.
kening te Rellen , en daarentegen u door hein de belofte ce
doen afleggen, nimmermeer, zonder verlof, naar Engeland
terug te keeren.
Wij blijven , geacht Vriend, uwe gehoorzame Dienaren
BENNETT, FORD EN COMP.

„ Mijnheer V A N K A FE L L l" riep j A N S EN, nadat hij den
brief gelezen had, „ ik zou er mijn hoofd onder durven
verwedden , dat deze jongman niemand anders is dan .de per_
foon, dien ik heden morgen op en neêr voor de beurs heb
zien kuijeren. LIij fcheen in fterke gemoedsbeweging, vol
van het een of ander denkbeeld , en niettemin poogde hij ,
naar het mij voorkwam, de blikken der voorbijgangers zorg_
vuldig. te vermijden. Voor het overige komt zijn geheele
uiterlijke juist overeen met het fignalement, hetwelk ons in
den brief gegeven wordt."
„ Dat is uiterst gelukkig," zei de koopman; „ morgen
moet gij trachten hem op te fporen ; vindt gij hem, zoo
breng hem bij mij ; alsdan zal ik alles aanwenden, om aan
mijne brave Londenfehe vrienden BEN NE T T en P 0 RD de
dienst te bewijzen, die zij van mij verlangen."
Des anderen daags , zoo vroeg immer mogelijk , was j A N,
SEN op de beurs . Vruchteloos wachtte hij langen tijd, en
reeds flond hij op het punt om naar huis te keeren, toen
hij eindelijk zijnen man uit een wisfelhuis zag treden, hetwelk aan eersen Jood behoorde.
De vreemdeling ging digt aan 'j A N S EN voorbij , en zeide,
zoodat deze het verftaan kon : „ Die ellendeling! die hond i
heeft hij dan geen geweten? Zeventig percent disconto, en
dat op wisfels van liet aánzienlijkfle huis uit Landen !"
}
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JA N s E rc trad nu op hem toe. „ Mijnheer," zeide hij ,
„ gij fchijnt met LE v T, den Jood, die hier voor een' fchan_
delijken woekeraar bekend flaat, onaangenaamheden gehad te
hebben. Zoo gij zaken te doen hebt, waarom wendt gij u
niet tot eenen eerlijken koopman in de ftad ? Ons huis , bij
voorbeeld, ligt niet ver van hier, en zoo gij wilt zal ik u
derwaarts brengen ; misfchien worden wij de zaak eens."
„ Met al mijn hart," hernam de vreemdeling, „ en floe
eer hoe liever; want morgen, met het aanbreken van den
dag, denk ik Hainburg te verlaten."
JA N S EN bragt hem naar het huis van zijnen patroon. Hij
deed hem door eene achterdeur' binnengaan, en voerde hem
in eene zaal , waar hij hem verzocht te gaan zitten en een
paar oogenblikken te vertoeven. Weldra kwam hij weder
binnen , verzeld door den Heer V A N K A P E L i,. De brave
Hamburger ging regt op de zaak aan. „ Zoo hebben wij
u dan eindelijk beet, Mijnheer !" voerde hij . hem met barfche
item te gemoet. „ Zoek bij mij maar geene uitvlugten ; ik
weet alles ; ziehier !" en met deze woorden legde hij hem
den brief van P. E N N E T T EN co. voor.
Als door den blikfem getroffen, valt de vreemdeling hem
te voet. „ Ik ben verloren !" roept hij , „ zonder redding
verloren! 0 , mijn vader,, mijn goede , . brave vader,, wat
zal er van u worden ! Onteerd door de misdaad van uwen
zoon, o•. erleeft gij het zeker niet. En mijne moeder !" ging
hij fnikkend voort; „ is het zoo ver gekomen, dat ik mij
over uwen dood verheugen moet! U ten minf'e is het ge
folteringen en der fchande van uwen llrafwaardigen-zigtder
zoon befpaard !"
„ Jongeling !" riep de goede koopman , die door deze
rouwbetuigingen aangedaan werd, „ fta op, en luister naar
mij ! Zijn de wisfels nog in uwe handen ?"
„ Zij zijn het! zij zijn het! O, hoe gelukkig ben ik, het
bod van den geldzuchtigen Jood niet aangenomen te hebben!
Daar, Mijnheer, neem ze!" en hij haalde eene groote por
uit zijn' zak. „ Gij zult zien , dat er niet een-tefuil
Benige aan ontbreekt. Spaar mij ! o, fpaar mij ! Mijn vol
gedrag zal u bewijzen, hoe opregt mijn berouw is. Ja,-gend
waarlijk, Mijnheer, ik zal mij beteren; gij redt mij het le_
ven, dat reeds de fchande alleen mij zou ontrukt hebben:'
! " hernatij de goede oude VA N K A„ Getroost, vriend F
P E L L; „ er is een oud Duitsch fpreekwoord , hetgeen zegt
,
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als de nood het hoogst is, is de hulp liet naast. Ga dus
zitten, en luister, wat ik ti te zeggen heb. Ik ben uiterst
blijde, dat het toeval mij in flaat gefield heeft, zoo fpoedig
den wensch mijner Engelfche vrienden te kunnen vervullen.
De fchrik heeft u niet veroorloofd, den brief geheel door
te lezen; begin hem nog eens, en gij zult zien, hoe edel
zij omtrent u willen handelen; wordt flechts het crediet van
hun huis gered, dit is alles, wat zij verlangen; zij willen u
niet ongelukkig maken. Lees ! lees ! Ondertusfchen, JA N S E N,
doe gij eenige ververfchingen en eene of twee flesfchen van
mijnen ouden Heidelberger brengen ; ik ben altijd dorflig,
wanneer ik mij gealtereerd heb.... en drie glazen, vriend
J A N S E N! hoort gij , drie glazen !"
Nadat de vreemdeling den brief gelezen had , verborg hij
weder zijn gezigt in zijne handen, en zeide, met eene flem,
die door zijne tranen bijna gefmoord werd: „ 0 God! zoo
veel goedertierenheid had ik niet verdiend. 0 mijn lieve,
lieve vader! dit is een tol, die aan uwe,deugden betaald
wordt."
V A N K A P EL L liet aan het gevoel van den berouwhebbenden zondaar vrijen Ioop, tot dat een bediende in de kaIner trad met de beflelde ververfehingen , welke hij op de
fpiegelglad gewreven eiken tafel nederzette. Zoodra hij loet
vertrek weder verlaten had, nam de koopman het woord:
„ En nu, jongman, zeg mij , wat toch, voor de?: duivel !
heeft er u toe gebragt , te willen wegloo ... wegreizen ?
De vrouwen, of het fpel ?"
„ 0, verfchoon mij, edele, achtingwaardige man! ik wil
alles , alles bekennen; maar mijn vader moet de eerfle zijn
die de bijzonderheden mijner misdaad verneemt."
„ Goed! Drink dan nog een glas wijn. , Gij zult in mijn
huis, blijven, tot dat wij eene gelegenheid naar Batavia gevonden hebben. Was nu maar gisteravond mijne Christina (*)
niet reeds onder zeil gegaan !"
„ Met uw verlof," viel JAN SEN hem in de rede, „ de
Christine ligt nog in de haven. Het woei te hard, dan
dat zij had durven wagen , in den donker in zee te Eieken. '
„ Gij zijt regt gelukkig, jongman!" hernam VAN Ic.AP E I. L met levendigheid. „ De Christine kan u een verblijf
(*) Naam van een fchip.
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en onthaal leveren , een' prins waardig. Pak hier die papieen in , mijn goede j A N SEN, en breng mij 200 Louisd'or
voor dezen jongman, En gij , mijn jongen , haast u, iets te
nuttigen ; want veel tijd, geloof ik, zal u niet overfchieten."
Toen het maal ten einde was , overhandigde de brave
koopman den vreemdeling de 200 Louisd'or, en gaf hem
nog zoo veel goeden raad en leering op weg, als de tijd
hem veroorloofde. De jonge Enggelschmnan wist niet, in welke
uitdrukkingen hij hem genoeg zou danken, beloofde voor de
toekomst het onberispelijkst gedrag, drukte den eerwaardigen
V A N IC A P E L L, dien zijne tranen het fpreken beletteden , de
band, en begaf zich , door JA N s E N geleid, aan boord van
dc Christine. De kantoorbediende beval den Kapitein, uit
naam van den patroon, aan, alle flechts mogelijke zorg voor
zijnen pasfagier te dragen. Het fchip ging onder zeil, en
binnen weinige uren was het uit het gezigt. Daags daarop
haastte zich VAN KAPELL, aan het huis BENNETT, PORD
EN co. hunne zoo gelukkig teruggekregene wisfels toe te
zenden, waarbij hij een uitvoerig berigt voegde, hoe alles
zich toegedragen had.
Veertien dagen daarna ontving de goede Hamburger het
volgende antwoord
Mijn waarde Heer!
Deze tegenwoordige dient om u te melden, dat ons in
het geheel geene papieren van waarde ontvreemd zijn ge.
weest; verder, dat die, welke gij ons bij uw jongfle fchrij_
ven overmaakt , valsch zijn ; en eindelijk , dat onze boek.
houder zijne vrouw niet binnen kort kan verloren hebben,
vermits hij nooit getrouwd geweest is en dus ook geen'
zoon heeft.
Het ípijt ans van harte, dat uwe zorg voor onze belangen u in een zoo onaangenaam geval gebragt en tot het
ulagtoffer van een fchandelijk bedrog gemaakt heeft.
Met de volkomenfle hoogachting teekenen wij ons , ge
Heer, uwe enz.
-cerd
BENNETT, PORD EN CO.

Nafchrif't. Krijgt gij te Beniger tijd nog iets van den man
te hooren , dien gij op uwe kosten naar Batavia gezonden
hebt, zoo zult ge ons zeer verpligten, indien gij de goed_
heid wilt hebben ons daarvan te onderrigten.
MENGELW.
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innen kort zal een nieuw kookboek voor de huishoudingen
het licht zien. Wij geven daaruit het volgende voortreffelijke recept tot een Geregt voos• twee perfonen, Mariage
geheeten : „ Neem eenen jongen heer en eerie jonge dame-;
den jongen heer liefst wat grof, doch de jonge dame zoo
fijn mogelijk. Men brengt den jongen heer aan den disch ,
en giet hem zachtjes eene fiesch Portwijn in , zoo men dien
heeft; Bordeauxwijn kan het anders ook doen; doch wil men
het regt geurig hebben , zoo doet men er een weinig Cham®
pagne bij. Wil hij niet warm worden, zoo neemt men nog
eene fesch. Wordt hij rood onder de kieuwen, zoo zet men
hem in de woonkamer,, in den winter aan den haard , nevens de juffer, doet er een handvol groene thee bij, ter
hoeveelheid van ongeveer drie kopjes voor ieder, en laat ze
met elkander even opkoken ; is het in den zomer,, zoo
zet men ze in de open lucht of bij het venfïer, in elk
geval zoo ver mogelijk van andere geregten afgezonderd.;
men befteekt de dame naar eisen met bloemen, zet ze aan
het piano, en fchudt ze tot ze zingt; hoort men den lieer
daarbij fnerken (zuchten), zoo is dit zeer goed; alsdan
neemt men ze weder weg, en houdt ze, den geheelen avond
door, zacht aan de kook. Dit alles herhaalt men twee- of
driemaal, en past wel voornamelijk daarbij op, dat het vuur
geítadig op zijne maat onderhouden wordt: is het te ferk,
dan kookt alles over; is het te zwak, dan fèollen zij , of
worden foms wel tot ijs. Hoe lang zij op her vuur zijn
moeten, hangt van omfiandigheden 'af. Doet men er eene
goede hoeveelheid munt met 's Konings beeidtenis bij, zoo
gaat alles fnel ; met bankbiljetten gegarneerd , doet zich de
fchotel bijzonder wel voor. Is alles gereed, dan opgedaan
en aangeregt : eene ware lekkernij voor twee perfonen, Azijn
mag er niet bijgedaan worden, wijl buitendien het geregt ligt
zuur wordt.

KRACnTIGE GODSDIENSTTROOST,.

Een kwaker kwam eens bij gene weduwe, welke haren man
reeds federt verfcheidene jaren verloren had , maar zich nog
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Reeds aan eene overmaat van fmart over diens verlies ter
prooije gaf. „ Ik zie , vriendin ," zeide hij , „ gij hebt het
„ den almagtigen God nog niet vergeven." Deze woorden
maakten op de troostelooze zulk eenen diepen indruk, dat
zij al hare zielskrachten infpande, en van dat oogenblik af
zich door hare fmart veel minder liet beheerfchen.

VERSTANDIGE WIJZIGING VAN ZIET DUèL.

Len Amerikaan werd tot een tweegevecht met pistolen uit
antwoordde fchriftelijk: „ Ik kom niet, en wel-geda,n
: ik kon u , of gij kondt mij doodfchieten.
redenen
twee
om
zou
niets
goeds voortkomen. Ga dus liever in het
beide
Uit
bosch , en zoek daar een' boom uit, zoo omtrent van mijne
tigchaamsdikte. Verwijder u op den gewonen duëls-affiand
en fehlet, Treft gij den boom, zoo wil ik erkennen, dat ik
u beleedigd heb en om verfchooning vragen; treft gij hein
niet, zoo wijlen wij het daarvoor houden, dat het ongelijk
pan tlwe zijde is."

DE EIGEN GALG.

M ü s E R verhaalt , in zijne Vaderlandfche Phantaftën , van

een dorp , welks inwoners , toen een vreemde aan hunne galg

zou opgeknoopt worden, door hunnen advocaat voor den
regter deden verklaren , dat zij dit niet gedoogen zouden ,
want dat de galg voor niemand was , dan voor hen en hunne
kinderen. floe belagehelijk dit nu ook luiden moge, zoo
had de zaak toch eenen zeer erniligen kant, welke door glen
landsheer ooit wel ingezien werd, gelijk as ö SER uitvoerig
berigt.

LEZEN EN LATEN LEZEN.

^.en levendig knaapje, de zoon van eenen dorpspredikant,
toonde zich zeer ongeduldig en ontevreden, toen het zou
leeren lezen. Als een vriend des huizes hem hierop vroeg,
of hij tiet lezen dan in het geheel niet leeren wilde , ant-
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woordde hij kortaf: „ Neen!" En toen de huisvriend verder zeide: „ Maar, jongen, wat moet er dan van u worden, als gij niet eens lezen kunt ?" hernam de knaap
fnel : „ Dan word ik fchoolmeester en laat de jongens
lezen."

SPOEDIGE EN OPMERKELIJKE GENEZING.

Lene jonge Dame van York, zich op bezoek bij een gezin
te Wakefield bevindende, had het ongeluk, dat, onder het
borduren hare naald brekende, een deel van dezelve haar in
het oog fprong. Men zond oogenblikkelijk om een' Heelmeester. Een jongman, daar tegenwoordig , kwam intus
gelukkigen inval, een magneetflaal , dat hij-fchenopd
bij zich had, aan het beleedigde oog te brengen, waarop
de naald onmiddellijk de aantrekkingskracht volgde en het
oog verliet. — Deze eenvoudige kunstbewerking verdient
opmerking.

NIEUWE SOORT VAN VISITEKAARTJES.

A lweder iets nieuws; alom nieuwigheid, hervorming — ook

wel eens verbetering. De mensch wil alles verbeteren —
behalve zichzelven! Ook de Vilitekaartjes hebben tegen
buitenslands, eene nieuwe hervorming verkregen.-wordig,
Van tijd tot tijd ondergingen dezelve , ginds en elders , reeds
verfcheidene wijzigingen, als vignetten, landfchapjes, jagten krijgszinnebeelden enz. Thans heeft de bon ton weder
eene andere wending genomen. Men zendt, namelijk , zijnen
vrienden zijn portret, zijn welgelijkend afbeeldfel. Men
laat, zich door eene bekwame hand litograféren. Ingevalle,
bij ongeluk, vrouw Natuur ons gelaat zeer ongunfiig heeft
bedeeld, een goed woord, of beter nog een goed fluk geld,
brengt de zaak in de gewenschte orde. Men befielt tegenwoordig honderd portretten, zoo als men tot dusverre zich
honderd naamkaartjes aanfchafte.

ME

EL WERK.

OVER DE AFSCI1AFFING DER DOODSTRAF.

Door
L. C. MEYER,

Predikant te IIoutenisfe. (*)
p

erst vrij lang na de uitgave kwam den Steller dezes het Xde N°. der k aclerl. Letteroef. voor 1837 in
handen : een gewoon gevolg van zijne zoo afgelegene
ílandplaats. IIij vond er, onder de Mengelingen, een
ftukje van de hand des ijverigen Gentfchen Leeraars
A. GO E D KOOP , waarin , op Bijbelfche gronden , het
verlangen beftreden wordt , om de doodflraf in onze
Christelijke Staten afgefchaft , en door even of meer
doeltreffende firaffen vervangen te zien. Dit verlangen,
welligt dewijl het in de laatfie jaren meer en meer luide
wordt, noemt de Eerw. G 0E D K O 0 P, met zekere minachting , een mode-denkbeeld. Hij brengt er , uit het
Oude en Nieuwe Verbond , het een en ander tegen in ,
wat zoo zwaar moet wegen , dat hij eindigt met te zeg
Ik wensch te weten, wat voorflanders van de-gen:„
volil:rekte affchaffing der doodflraf hierop hebben te
„ antwoorden : de Redactie van den Semeur,, (t) wie
„ ik ook deze bedenkingen toezond om er op te ant„ woorden , heeft er zich niet aan gewaagd," enz. Dit
(*) Redacteur, voor zichzelven, fchoon met de meestmogelijke beperking, van het geoorloofde zoo wel, als van
het noodzakel ke, der Dooditraf overtuigd, vermeende hier
echter weder een bewijs te mogen, ja te moeten geven van
zijnen eerbied voor elks bijzondere meening, in opregtheid
geuit, door de plaatfing dezer bijdrage.
(}) Een geacht Fransch Tijdfchrift, 't welk mede voor
de affchaffing ijvert.
E
DIENGELW. 1838. NO. 2.
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waag(Iuk nu komt mij minder groot voor; en daar ik
tot dusver (tot de verfchijning van N°. XIII) vruchteloos naar eene meer bevoegde hand heb uitgezien , die
den toegeworpen handfchoen zou willen oprapen , en
voor de aangevochten „naode- leer" Gene lans breken, zoo
vind ik mij ten laatfI e , half mijns ondanks , bewogen ,
het zelf te beproeven. Vooraf vind ik mij echter gedrongen , om te verklaren , dat liet geenszins mijne bedoeling is , den lofwaardigen en in zijn heilig dienstwerk
zoo onvermoeid werkzamen Steller van het bedoelde flukje te krenken. Het is hier om Beene perfonen , maar
louter om de zaak te doen. En dan amica verftas, Ver
meen ik geenszins , dat hiermede nu alles gezegd is.-der
Ik oordeelde , mij — voor het tegenwoordige althans —
alleen bij de wederlegging van liet door Ds. G o E DK o o r geflelde te moeten bepalen , en hoop daardoor tevens de aandacht van kundige voor- en tegenflanders nog
eens op het belangrijke gefchilfluk te vestigen, niet twijfelende , of het pleit zal aldus wel tot volle beflisfing
gebragt worden, en de zegepraal, ook door deze pogingen , niet op het papier alleen , maar ook metderdaad
en in de werkelijkheid , ten laatíle aan de zijde der
menschlievendheid blijven. Of zou het leven van onzen
niedemensch , hoe fchuldig ook , zou de mogelijkheid
zijner verbetering en behoudenis , tegenover de onmogelijkheid , immers de groote onwaaríchijnlijkheid , daarvan
bij de gewelddadige verkorting zijns levens , zulk eene
poging niet meer dan waardig zijn , niet tot pligt, maken ? tenzij hooger gezag , dan ons Christelijk gevoel ,
het Goddelijk Woord namelijk , ons in dezen anders
leidde:
Hierop komt het dan aan. Kan men dit bewijzen,
kan men on s aantoonen, dat de doodllraf volgens Gods
wil en wet moet blijven beftaan , wij zwijgen eerbiedig.
Maar kan men dit niet , dat dan , waar de letter er zich
niet over uitlaat , de geest des Christendoms , dat het
Christelijk gevoel , dat hoop en liefde dan geraadpleegd
en gehoord worden !
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Laat ons , zonder den geachten Steller voet voor voet
te volgen, zijne twee hoofdbewijsplaatfen er op aanzien,
of zij bewijzen, wat zij bewijzen moeten. De eene is
aan liet Oude , de andere aan het Nieuwe Verbond ontleend. Gene leest men Gen. IX: 6; deze MATT H.
XXVI: 52. De eerfile luidt : „ Wie des menfchen
bloed vergiet , zijn bloed zal door den mensch vergoten
worden; want God heeft den mensch naar zijn beeld
gemaakt."
Dit woord, ja, is flellig cp duidelijk. Maar een Goddelijk gebod was het toch wel alleen voor tijden en onif andigheden , als die , waarin het gegeven werd. Dit
doet het geheele verband der plaats , bepaaldelijk het onmiddellijk voorgaande in vs. 5, duidelijk gevoelen, naar
het mij voorkomt. „ Straf elooze bloedvergieting was
eene der grootíle misdaden vóór den zondvloed," teekent onze VAN D ER n AL M te dezer plaatfe aan. Zij
was een natuurlijk gevolg van de dierlijke woestheid,
waartoe de menfchen hoe langer zoo meer waren .vervallen . Die woestheid openbaarde zich mede , en in het
oog loopende , in het eten van raantiv , bloedig vleesch ,
zelfs , gelijk fommigen willen , in het verflinden van levend vleeseb , van nog levende dieren. En zij had in
zulke affchuwelijke gewoonten van zelf meer en meer
voedfel gevonden. Allerdienfligst was dan, om het nieuwe menfchengeflacht er voortaan voor te bewaren, het
verbod , vs. 4: „ Het vleesch , met zijne ziele, (d. i. ,
volgens fommige geachte Uitleggers , levend) met zijn
bloed, (d. i. zonder behoorlijk getagt te zijn, verflikt
b. v. , althans niet gereinigd van het bloed) zult gij
niet eten." Zietdaar een begin gemaakt met den mensch
zachtere zeden te leeren. Maar onmisbaar was nu ook
vooral het verbod van naoord en doodllag. Hiervan
moest den mensch bovenal de grootí'ce affchrik ingeboezemd worden , allermeest in een' tijd , waarin geene geregelde maatfchappij noch burgerlijke wetgeving bellond,
om het dierbaaríte goed, het leven , tegen geweld en
willekeur te befchermen. Ook in deze behoefte wilde
E2
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God daarom voorzien. In de eert e plaats wordt te
dien einde zelfs over het dier, dat eenen mensch doodt,
de doodllraf uitgefproken (vs. 5). Dat konde niet anders , dan den affchuw van het vergieten van menfchenbloed verhoogen , en den nog geheel zinnelijken en kinderlijken mensch de grootheid van zulk eene gruweldaad
levendig doen gevoelen. En nu volgt, op de nadruk
wijze, de fchuldigverklaring van den mensch ,-kelijf'c
die eens menichen bloed vergiet. Zijn bloed zal ook
vergoten worden. Natuurlijk. Moest reeds op het dier
daarvoor het regt der wedervergelding toegepast worden,
hoeveel meer en ,oillijker niet op den mensch , begaafd
met redelijke vermogens , boven het dier zoo hoog ver
gevoel, verfland en wil , in dezen met het-lievndor
beeld van God begiftigd !
Maar zal nu dit Goddelijk gebod nog altoos dezelfde
kracht hebben en behouden ? Men behoeft, om hier
ontkennend op te antwoorden , zijne toevlugt juist niet
tot vs. 4 te nemen, en dá„iruit, dat dit gebod van geen
gezag meer voor ons is , — dewijl de Mozaïfche fpijswetten, waarin het later opgenomen werd, door CHRIST u s afgefchaft zijn , — af te leiden , dat derhalve ook
het voorfchrift vs. 6 Beene kracht meer voor ons heeft.
Ds. GO E D K 00 P verzet zich tegen zulk eene gevolg
voornamelijk omdat men , zoo doende , „ het-treking,
Nieuwe
Verbond met zichzelf in tegenfpraak zou bren„
„ gen, daar het verbod van bloed te eten, ongeacht de
opheffing der Israëlitifche fpijswetten, door de Apos„ telen onder de uitzonderingen geplaatst is , Hand.
„ XV: 20 en 29." Zou dit verbod dan nu uit dien
hoofde als een Christelijk, Reeds en algemeen geldend
verbod te befchouwen zijn ? Ds. G 0 E D K 00 P fchijnt
het er voor te houden. „ Dit doet zien, dat er eene andere , dan Levitifche reden alleen voor dat verbod
beftond," zegt Z..Eerw. Eene andere, ja. Maar
welke ? Ik denk eenvoudig deze, om aan de oneenig
-- zoo vroeg waren er reeds oneenigheden in de-hedn
Christelijke kerk! — tusfchen de Christenen uit het Joa.
-
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den- en Heidendom , over de verbindende kracht der
Mozaïfche wet, een einde te maken , door aan weerszijde toe te geven , wat konde toegegeven worden : ter
eene de vrijheid van de Joodfche wet , en ter andere de
bepaling , orn zich niettemin te onthouden van hetgeen
den gewezen Jood ergernis moest geven , en wat men
ten deele ligtelijk konde , ten deele zelfs volftrekt behoorde te laten. Tot de cerfie foort is ongetwijfeld te
tellen het eten van het verflikte en van bloed.
Wie
herinnert zich niet , hoe geheel zulk eene handelwijze
in den Apostolifchen geest , vooral in den geest van
P A v L u s , was ? Maar zullen wij , die er de broederen niet meer door ergeren, er geene aanleiding tot twist
en tot benadeeling der goede zaak meer door geven, het
eten van bloed of van met bloed bereide fpijzen nog
heden voor zonde , voor overtreding van de geboden
des Christendoms , houden ?
Doch letten wij liever op vs. 5 , 't welk met ons
vraaghuk in naanwer verband iaat. Dier en mensch ,
welke den dood eens menfchen veroorzaken , zullen met
den dood geflraft worden , is er de inhoud van. Vs. 6
is niet anders , dan als Gene nadrukkelijke herhaling te
befchouwen. „ Wie des menfchen bloed vergiet ," ziet
noodzakelijk op dieren zoowel als op menfchen, die
zulks doen. Hoe nu ! !voet dan het gebod, om het
bloed des menfchen zelfs „ van de dieren te eifchen ,"
op het redelooze dier zelfs te wreken , ook nog gehandhaafd worden ? Die de eene helft van dit gebod als van voortdurend verbindende, kracht befchouwt,
zal het de andere ook wel moeten doen. Of, zoo deze
heden ten dage , op ons Randpunt , bezwaarlijk meer
van toepasfing kan zijn, met welk regt dan de verbindende kracht van gene nog beweerd ? — Het is hierbij
van belang, den toeeland en de daaruit voortvloeijende
behoeften van het toenmalig en tegenwoordig menschdom in het oog te houden, en, ter regeling van ons
oordeel en gedrag , op de door alle tijdperken heen op
te merken vaderlijke wijsheid van God te letten. Deze
--
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toch ílaat , in de opleiding van het menfchelijk gellacht , beftendig deszelfs toefland en beslaande behoeften gade, en heeft Zijne openbaringen aan het menschdo:n , Zijne geboden en voorfchriften , altoos dien overeenkomflig ingerigt, gewijzigd, of zelfs door andere
vervangen, -- geheel de huishouding des Ouden Verbonds eindelijk door die van liet Nieuwe. En niemand
zal ontkennen, dat onder de kenmerkende en onderfcheidende eigenfchappen van dit laatace vooral meerder zachtmoedigheid en grootere — niet alleen grootere, maar
ware en volmaakte — menfchelijkheid moet geteld worden.
Dit brengt ons van zelf tot het onderzoek van de
tweede bewijsplaats , voor de handhaving der dooditraf
uit het Nieuwe Verbond aangevoerd, en wel uit JE z us eigen mond. De Heiland ze1_f — de zachtmoedige
Heiland, die gekomen was, om allen te behouden! —
heeft Gen. IX: 6 bevestigd, zegt Ds. GOEDKOOP.
En wanneer ? Toen Hij bij zijne gevangenneming tot
P E T R U S zeide :_ „ Steek uw zwaard weêr in de
fcheede ; want allen , die het zwaard trekken, zullen
door het zwaard vergaan." M A T T H. XXVI: 52. Deze woorden nu zullen zoo min „ eene gefchiedkundige
waarheid," als „ eene profetifche" zijn , maar „de erkentenis van een maatfchappelijk regt" behelzen. De
erkentenis van een regt? zou men mogen vragen. Daarvan is niets te befpeuren. Op zijn hoogst de erkentenis
van het beflaan der doodflraf, niet van derzelver regtmatigheid , zoude men hier kunnen vinden. Zoodat de
zin van j E zu s waarfchuwing dan deze zoude zijn :
„ Bedien u niet van het zwaard; Want gij kent de beflaande wet, dat ieder, die het zwaard trekt, met het
zwaard zal geflraft worden." Ligt hierin eene erkenning van de billijkheid der doodfiraf, of eene goedkeuring van derzelver voortdurend bellaan ? Dan zoude de
regel van P o P E : „ al wat er beflaat , is goed ," onbepaalde geldigheid moeten hebben. Wanneer Ds. G O E DK 00 P integendeel fchrijft :„ J E z u s keurt P E T'R US
„ daad af,, erkent den regel , dat hij , die zich gewa-
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„ penderhand tegen de vastgeflelde magten verzet, zich
„ doodfchuldig maakt ;" en wanneer hij daarop laat volgen : „ maar als j E z o s , die geen aardsch rijk kwam
„ £eichten , het regt van doodflraf erkende in gevallen
„ als dit, zou Hij dan de Goddelijke wet, Gen. IX: 6,
„ voor moedwillige moordenaren opgeheven hebben ?"
zoo zou men dat wel veelmeer eene in- dan eene uit
kunnen heeten , daar er toch , gelijk ieder ziet ,-legin
in j E z U s woorden niets is , dat zijne erkentenis van
eenigen regel zoude aanduiden , ten gevolge van welken
iemand zich doodfchuldig , des doods waardig , maakt ,
en volgens welken de doodf:raf dan ook voortdurend
door Hem zoude gebillijkt zijn.
Nog eens: het beflaan der doodllraf is het eenige,
wat j E z u s hier zou kunnen fchijnen te erkennen. Doch
zelfs dit kan ter naauwernood toegegeven worden. Mij
dunkt , het is. blijkbaar, dat T E z u s waarfchuwing niets
anders is, dan een fpreekwoordelijk gezegde , eene alge
waarheid , ongeveer van gelijke kracht , als ons-men
fpreekwoord : „ Die zich in gevaar begeeft, komt er
in om." De IIeer GOEDKOOP merkt hiertegen aan :
dat het er verre af is , dat of vóór of na J EZUS
„ uitfpraak allen , welke het zwaard genomen , en zich
tegen de burgerlijke magt verzet hebben ," (van dit
laatfle zegt ' de Heer niets) „ door het zwaard getlraft
„ zijn." Na , allen die zich in gevaar begeven, komen er ook zekerlijk niet in om. Maar,, welke alge
regel is er zonder uitzonderingen ? Niettemin-men
blijft het eene door de ervaring geleerde en geftaafde (gefchiedkundige) waarheid. Niets dunkt mij natuurlijker,
dan J EZUS gezegde tot PETRUS aldus op te vatten ;
het is de ongedwongeníle en eenvoudigfte zin , dien men
er aan hechten kan , dien men , om tot eene andere opvatting te komen, eerst gedwongen is weg te redeneren ;
waarvoor dan echter wel méér wegende gronden dienen
aangevoerd , dan die 1s. G 0E D K 00 P te berde brengt.
Wie zoude „ allen" hier zoo onnatuurlijk willen druk,
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ken , en het niet liever,, gelijk zoo dikmaals , in den zin
van doorgaans nemen? (*)
En zoo bewijst dan ook deze plaats even weinig, als
de andere, wat zij zoude moeten bewijzen. Noch uit
het Oude, noch uit het Nieuwe Verbond blijkt ons dus
de regtmatigheid der doodftraf in onzen tijd, onder Christelijke volken. Zwijgt echter de letter der H. Schrift
te dezen aanzien : uit den geest en de beginfelen des
Christendoms (dat fchijnt ook Ds. G 0 E D K 0 o P te erkennen) is ongetwijfeld veel af te leiden, wat de affchaf
fing , maar weinig of niets, wat de inflandhouding zoude
begunftigen. Maar waarom heeft j E z us haar dan nimmer afgekeurd ; daar zelfs geen' wenk van gegeven ; ja
er zichzelven , hoe onfchuldig ook , gewillig aan onder
zou men nog kunnen tegenwerpen. Dan, Hij,-worpen?
„ die geen aardsch rijk kwam fichten," konde dit ook
niet als tot den kring zijner bemoeijingen behoorende
befchouwen. Zoo min Hij tusfchen broeders uitfpraak
wilde doen , die over de verdeeling eener erfenis twistten , of over eerie overfpeelfter, door fchijnheilige ijveraars tot Hem gevoerd; even zoo min veroorloofde IIij
zich een openlijk oordeel over de burgerlijke wetgeving
zijns lands. Belangrijk mag echter wel de wijze geacht
worden , waarop Hij de vrouw, zonder zich in 't openbaar tegen de harde wet te verklaren , niettemin aan de
ftraffe des doods onttrekt. Zoude dit riet als een wenk
zijn aan te merken ter affcbaffing van de dooditraf, wanneer eens het Christendom heerfchende, en de gefchikte
tijd er voor gekomen zoude zijn? Die tijd was echter
toen voorzeker nog verre verwijderd; en gelijk de Heer
zooveel, ter verdere ontwikkeling, aan de toekomst
moest en mogt overlaten, zoo gewis ook dit. Wat ein
zijne eigene onderwerping aan de dooditraf be--delijk
treft: wie denkt niet aan het Goddelijk doel dier nooit
(*) Ik verheug mij , te vinden, dat VAN DER PALM ,
en zoo vele Uitleggers , als ik hier kan raadplegen, nagenoeg van hetzelfde gevoelen zijn.
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volprezen zelfopoffering ? maar wie ook gevoelt niet levendig , hoe juist het voorbeeld van dezen geregtelijken
moord , waarbij menfcllelijke boosheid en fchandelijke
regtsverdraaijing (de Overpriesteren en hun aanhang) zoowel als regterlijke zwakheid (P IL A T us) zulk eerie
groote rol fpeelden , fterker dan iets ter wereld voor de
wen-fchelijkheid van de affchaffing der doodílraf pleit ?

EENS MOEDER IN DEN KRUIDTUIN TE PARIJS.

ID e kruidtuin te Parijs levert , terwijl wij dit fchrijven , een zeer merkwaardig verfchijnfel. De menagerie
aldaar bezit acht of negen apen van die foort , welke
men bavianen noemt , en die, wanneer zij niet regtílandig gaan , vele gelijkheid met den hond hebben , doch,
zich oprigtende en nederzettende , terftond doen zien ,
dat zij tot het apengeflacht behooren.
Den 311len Mei 1837 wierp een wijfje dier foort een
jong. De apenmoeder werd hierop van de dieren harer
foort gefcheiden, vermits men vreesde, dat deze het pasgeboren diertje mogten befchadigen. Ilet wijfje was over
deze fcheiding zeer bedroefd , en dezelfde treurigheid
was ook bij de overigen te bemerken , die bij lange na
zoo levendig niet waren als te voren.
Om den gevangen toeftand dier arme Afrikanen te
vervrolijken, en hun meer fpeelruimte te fchenken , laat
men hun overdag gewoonlijk 'vijf of zes hokken van
middelbare grootte over. Reeds zoodra zij de fleutels
van den oppasfer hooren rammelen , die hun de deur
van gemeenfchap komt openen , begint voor hen het
feest. Met de ondubbelzinnigfle teekenen van blijdfchap
dringen zij derwaarts , en laten een gemompel van ongeduld hooren. Eindelijk gaat de deur open , en niets
evenaart nu hunne uitgelaten vreugde; zij fpringen elkander op den rug, omarmen elkander, buitelen heen
en weder, geven elkander ftukjes brood, die zij opgezocht hebben , en houden niet op niet hunne vrolijke
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drukte , tot dat eindelijk de oppasfer niet zijnen langen
ftok wederom het teeken geeft om te vertrekken. Dan
zwijgt her gedruisch ; alle blijdfchap is verdwenen ; ieder keert in zijn eigen hok terug, en heeft ter naauwernood nog lust en moed om het ftuk koek aan te nemen , dat men hem door de traliën zijner gevangenis
toereikt.
Men kan zich hieruit de treurigheid dezer beesten ver
toen zij den 31 ften Mei de deur zagen toegaan,-beldn,
die het hok van het wijfje voor hen floot. Zij toonden
hunne gewone leerzaamheid niet meer; zij fchreeuwden
geweldig , en poogden de deur aan ftuk te breken. De
bedreigingen en zelfs de zweep van den oppasfer waren
onvermogend , hen van dezelve weg te drijven.
Uit medelijden deed eindelijk een Profesfor de deur
voor hen openen.
Misfchien zal men denken, dat nu de bavianen niet
gedruisch bij C Fl A R L o T T E (dit is de naam der apenmoeder) binnendrongen. In geenen deele ; zij traden een
voor een 'het hok binnen, met den vader van den jonggeboren'. aan hun hoofd. Deze viel , op liet gezigt van
het jong, het wijfje om den hals, omarmde het,
drukte het aan zijne borst , en onderzocht dan met niet
weinig teederheids den kleinen aap , die door de moeder gezoogd werd. Hij kuste het jong op lippen,
voorhoofd en pooten. Ondertusfchen ftonden de overigen in de verte ril , maar niet zonder deelneming.
Eindelijk werd hun vergund een voor een te naderen en
het nieuwe lid der familie van nabij te bezigtigen. Befcheiden trad ieder toe. Zij floegen hunne armen om
den hals des vaders en der moeder, en hieven een eigenaardig gefnap aan. Dit duurde tot den tijd van den aftogt toe, als wanneer ieder rustig in zijn hok terugkeerde.
Dit tooneel moge nu hun , die het, niet bijwoonden ,
wat al te menfchelijk geteekend fchijnen, het is met dat al
naar het leven gefchetst, en een daarmede nagenoeg gelijkvormig tooneel hernieuwt zich telkenmale , wanneer men
deze dieren bi elkander laat komen. Geen derzelven
,
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matigt zich de regten van het mannetje , C H AR L 0 TT E's geniaal en vader van den jongen aap, aan. Zoo
gaarne zij dezen laatflen ook zien en aanraken, doen zij
dit nooit dan als met verlof van de ouders, hetwelk
deze Hechts met de uiterile voorzigtigheid verleenen.
Zoodra de deur geopend wordt , zetten zich C H A RL O T T E en haar man tegenover elkander, en vormen
uit hunne beenen eene Ibort van wieg, waarin zij het
jong leggen. Hier ftreelen zij het, kusfen het, en rei
liet niet eene zorgvuldigheid, welke men onder-nige
ons menfchen in de liefderijklte moeder bewonderen zou.
Gedurende dien tijd gaan de overige bavianen rondom
hen heen, en trachten het aapje te zien en te flreelen,
ja bieden het fomwijlen Rukjes koek aan , of wat zij
voor het oogenblik aan lekkernij anders mogen hebben.
C H A R L O T T E verlaat haar jong geen enkel oogenblik,
en laat het aan de vreemde armen , die zich daarnaar
uitílrekken , nimmer over. Is zij met hetzelve alleen ,
dan toont deze goede moeder eene nog verilandiger genegenheid. Zij leert het nog zwakke fchepfeltje aan de
traliën der kooi op en neder klauteren , en volgt het
daarbij met oog en armen , opdat het niet valle en zich
bezeere. Is het aapje of moede, of angflig, of duizelig
geworden , zoo neemt CH ARLOTTE het terfiond in
hare armen , zet het weder op den grond, liefkoost
het , en doet het , nadat het uitgerust heeft of bekomen
is , eene nieuwe proeve ondernemen.
Met deze nutte leeringen paart C H A R L O T T E fpelen, die geen eigenlijk nut hebben, maar alleen tot tijd
dienen. Zij gaat regtop (laan, fteunt de handen-verdijf
op de lange fchenkels , en geeft zich zoo eene fchommelende beweging , verzeld van fprongetjes , die naar
eenen dans gelijken. Dit fchijnt het aapje veel vermaak
te doen , dat de gebaren der moeder poogt na te bootfen, en haar dwingt weder te beginnen, wanneer zij opgehouden heeft; want het kleine ding is een dwingelandje , vol luimen , en misbruikt , trots het bedorveníle
menfchenkind , de overmatige liefde , van welke hij het
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voorwerp is. Evenwel kan men onmogelijk iets leelijkers zien, dan dit kleine, nog magere, niet uitgegroeide
apenjong , dat , zoo men de vlugge bewegingen niet
in aanmerking neemt , er juist uitziet als het lijkje van
een pasgeboren kind. Vijf weken na de geboorte was
het ongeveer 15 (rranfche) duimen lang, zonder haar,
behalve op den rug , en had eene matte , witachtige
huid , die geheel zonder leven fcheen te zijn. Op den
kop ontfpruiten eenige zwarte haren; zijne witte, bijna
altijd vochtige handen eindigen in kleine , zwarte , vierkante nagels , die , op de kleur na, volkomen naar menfcbennagels gelijken.
In den wilden toeflanel leven de bavianen familiesgewijze, en vereenigen zich gewoonlijk, om een veld te plunderen, of eenen boom van deszelfs vruchten te ontledigen. Zelfs in den gevangen' ftaat zijn nog vele fporen
van hunne gezellige gewoonten te bemerken. Zoo werd
onlangs een nieuwe baviaan in de menagerie van den
kruidtuin gebragt. Zwakker en kleiner dan de overigen,
was hij niet in Raat tegen hen te vechten, en ter1cond
nam de lerkfle hem onder zijne befcherming ; eene befcherming , welke de kleine listig misbruikt. Wil hij ,
namelijk, aan de overige bavianen onder het eten iets
van hunne fpijs ontflelen , zoo doet hij dit floutelijk ,
en begint dan erbarmelijk te fchreeuwen , nog eer de beftolene wraak aan hem poogt te nemen. Alsdan fchiet
terftond zijn befchermer toe, en geeft, zonder verder
onderzoek, den beulolenen eene oorvijg. (*) Ixet gewone offer van deze zijne list is een klein, zeer fchrander wijfje.

(*) Kluchtig genoeg; maar zou bij den baviaan de arglist wel zoo verre gaan? Zou niet veeleer de fchreeuw ge
zijn in de verwachting der flraf, welke de dief be--gevn
greep verdiend te hebben? Er zijn meer van die voorbeelden, onder anderen dat van den orang-outang, die de fchotels, welke hij binnenbragt, wanneer ze hem niet fpoedig
genoeg afgenomen werden, vallen liet, en dit vergrijp íteeds
met een' grooten fchreeuw verzeld deed gaan. — Vert.
-
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Een ander apenwijfje van de familie der macacs heeft
in den kruidruin mede een jong ter wereld gebragt ,
en men ziet haar dezelfde genegenheid , zorg en liefkozingen aan haren kleine beíleden. Het mannetje nogtans
is daarbij geheel onverfchillig , bekreunt zich niet om
zijn kind , en fchijnt zelfs niet te bemerken , dat zijn
wijfje moeder geworden is. Deze kleine , grijsachtige
aap toont overigens niets van de looze en dikwijls boosaardige fchranderheid des baviaans, hoewel hijveel meer
op den mensch gelijkt dan deze. Mag hij zich flechts
in den zonnefchijn warmen , en geeft men hem eenige
Inkjes brood, zoo is hij tevreden.
De bavianen í'ammen af uit Zuid-Alfrika , en worden
aan de Kaap voor de ontembaarfte en gevaariijkfle van
geheel het apengeflacht gehouden.

GRETNA-GREEN.

D e naam van Gretna-Green en die van deszelfs fetid,

welke de magt heeft, om de erfzonen en erfdochters
van Grootbrittanje in regtskrachtigen echt te verbinden,
zijn in den loop der jongstverflrekene jaren zoo dikwerf
genoemd geworden, dat ik , op een uithapje , hetwelk
ik verleden jaar naar het noorden van Engeland deed,
den wensch niet weêrfraan kon, om dezer beroemde
plaats en dezen beroemden man een bezoek te geven.
I iet was op eenen fchoonen en vrolijken Augustus -mor
gen, dat ik mij op den grooten weg bevond, die van
Carlisle naar Schotland voert. Carlisle is , gelijk men
weet , de laatfle Engelfche ftad , die op den weg naar
het vaderland van W A L T E R S C 0 T T wordt aangetroffen ; zij ligt ongeveer tien mijlen van de grenzen tus.
fchen de beide landen. Mijn rijtuig hield ífiil aan gene
zijde van eene kleine rivier, die onder den naam van
Sark bekend is , en welker beide oevers , voor een huis
van een vrij goed voorkomen , door eene fchoone brug
verbonden zijn. Wij bevonden ons in Schot land. De
-

-

66

GRETNA-GREEN.

eerfie Schot dien ik in zijn eigen land te zien kreeg ,
flond onbewegelijk en in gedachten verdiept, misfchien
ook wel in het geheel niet denkende, aan den ingang
zijner deur. Ik had zooveel van Schotland gedroomd,
WAL T ER SCOTT'S bewonderenswaardige verhalen zoo
dikmaals gelezen en herlezen , dat ik een land meende te
betreden , hetgeen mij reeds goed bekend moest zijn.
Ik was op het punt om de oevers te zien en de Clans
te bezoeken , met welker gefchiedenis ik reeds zoo gemeenzaam was ; ik flond de muren van het klooster
illelrofe te begroeten, Stirling en Perth te zien, mij
in de Tees of den Tweed te baden. Mijn gehéele lieve
Schotland, dat mij , dank zij het wanderwerkend penfeel , hetwelk I v A N H 0 E en R o B-R o v bezielde ! zoo
frisch, zoo helder gekleurd , zoo glansrijk voor oogen
flond, zou zich voor mij ontfluiten. Al de hooggeroemde helden uit de onflerfelijke werken des kluizenaars
van Abbotsford flonden mij de hand te reiken; mij, die
hen feeds, in al hunne oorlogen , in al hunne velddagen , in al hunne bijzondere kampgevechten , met zulk
eene innige deelneming gevolgd was.
Ik fond dus tegenover eenen Schot. Maar ieder ander zou , even als ik, er aan getwijfeld hebben , of het
wel inderdaad éen Schot was ; want hij droeg noch het
geruite wambuis, noch den zeskleurigen plaid, noch
de vilten muts met de hanevederen , noch fandalen,
noch clay'nore. Men had hem , in zijn blaauw lakensch
buis , zwartlakenfche broek , zwarte koufen en den
breedgeranden hoed op zijn hoofd , flechtweg voor een'
hlaarnfchen boer', voor den een' of anderen eerzamen
hoevenaar, aan de deur zijner woning , kunnen houden.
Bijna ware ik in verzoeking gekomen , om mijzelven a€
te vragen: „Zou WALTER sCOTT ons ook mis.
fchien wat voor het lapje gehouden hebben?"
En ondertusfchen zou dit , de hemel vergeve het mij
bijna blasphemie geweest zijn ; want de perfoon , die
daar voor mij fond, was een hoogberoemd man , in de
afgelegenfte uithoeken der Britfche eilanden bekend; een
,
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man, flerker dan de geheele aristocratie van Engeland ,
flerker dan den wil der wetten , flerker dan al wat flerk
en magtig is ; het was de nederige tolönntvanger van de
Sar -brug , de fchrik der voogden , der Graven en Herto en , wier zonen den naam eener aktrice met hun wapenfch ild bedekken willen , der Koningen , wier broeders
uit eene avonturierfl•er eene Prinfes willen maken ; kort
liet was de zameuknooper van echtverbindtenisfen ,-om,
die elders niet gefloten kunnen worden. In zijn huis ,
ik had bijna gezegd in zijne herberg , wordt menige onrust gelEid, menige zorg verdreven, begint menig hart
bedaarder te kloppen , vindt menig drama zijne ontwikkeling ; want aan deze brug verdwijnt de magt van vader, voogd, regter en priester. Onder dit dak kan men
al deze magten ongeflraft trotferen.
Het huis des tollenaars van de Sark -brug is tot dit zijn
doel uitmuntend gelegen. Tusfchen hetzelve en den grooten weg naar Carlisle is het overgangspunt over de Sark,
zoodat men van den drempel der deur dien weg , welke
geheel vlak en effen is , heinde en ver kan overzien , en
voogd of vader,, die zich tegen eene verbindtenis , welke
zij het regt hebben te beletten , mogten willen verzetten,
lang vóór hunne aankomst kan ontdekken. De tolgaarder van de Sark is een A ii G u S, die dag noch nacht
de oogen fluit. Des nachts hoort hij het geringfle klap
zweep , het zachtfle fluiten , dat van den ande--pendr
der rivier naar hem overklinkt. Bij dag ziet
oever
ren
hij het kleinfle Hofwolkje , dat van, den rijweg in de
hoogte dwarlt. Een onverklaarbaar inflinkt doet hem
nimmer mistasten. Aan het geluid van den zweepflag ,
aan den toon van het gefluit , aan den aard der lofwolk
herkent hij, of men zijne ambtsverrigting komt inroepen,
dan niet. Merkt hij, dat een verliefd paar naar hem
toefnelt , zoo rukt hij ijlings zijne deur wijd open en
fnelt naar de brug. De poort opent zich voor de minnenden en fluit zich voor de vervolgers. De eerstgemelden kunnen nu ademhalen , want noch hij, noch zij heb
verhindering meer te vreezen.-benigmfchljk
-
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Mag nu voogd, mag vader, mag broeder met losfen
teugel komen aanrennen ; mogen zij den weg langs vliegen , zoo fnel als Doctor F A u s T door het luchtruim ;
mogen zij met fpoorflag op fpoorflag hunne paarden aan
dat zij zelve daarbij aamechtig worden — zij-drijven,
komen toch te laat ! Drie minuten zijn genoeg geweest,
om den jongeling en het meisje door onverbrekelijke
banden aan elkander te hechten.
Zijn de vervolgers nabij, zoo maken de huwelijkslus
tolhuis aan de Sark doch is het ge -tigenhal
dringend niet , zoo gaat de reis voort naar-varzo
Gretna-Hall, welke plaats men bereikt , eer het hart
tijd heeft fneller of langzamer te kloppen. Gretna-Hall
is de groote herberg van Gretna-Green. Het ligt op
de gemeenteplaats, welke de dorpen Greatney en Springfield van elkander fcheidt. De heer van Gretna-Hall
heeft, even als die van het tolhuis aan de Sark het
regt om huwelijken in te zegenen. Den breede en effen
weg leidt naar zijn huis , boven welks deur zijn naam
in reusachtige letteren te lezen is. Zoodra een rijtuig
voor dezelve ífilhoudt , is de huisheer terl}ond bij de
hand om de aankomenden te ontvangen , en aan hein
ligt het niet , zoo zij niet binnen drie minuten een
paar zijn.
In geheel Europa is misfchien geene plaats, die meerdere vermaardheid heeft, dan Gretna-Hall. Juist daarom moet men zich verbazen over al de dwalingen , al
de fprookjes , al de logens , waarvan dit huis het voorwerp geweest is. Gretna-Green is vrij algemeen als
een Schotsch dorp bekend , dat niet ver van de Engelfche grenzen ligt, en in hetwelk een hoeffmid woont,
tot wien al de verliefde paren der drie Koningrijken
hunne toevlugt nethen , wanneer zij van hunne ouders
of voogden het vereischte verlof tot Be-ne echtelijke ver
niet verwerven kunnen. Het is mede be--bindtes
kend, dat hij beweert de raagt te hebben, niet alleen
Engelfchen te trouwen , maar ook vreemden , gelijk
onlangs nog , luidens de couranten , den Prins van
;
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Capua met de fchoone Ierfche Mifs P E NE L OP E
s nT i T H. Deze huwelijksvereéniging is , ondanks den ,
in naam des Konings , bij het opperfte geestelijke gercgtshof van Engeland ingebragte tegenfpraak , door hem
voltrokken geworden.
Op de vraag, hoe de fetid van Gretna-Green aan deze magt gekomen is , kan men gemakkelijkst antwoorden , door te herhalen , wat de verbeeldingskracht van
zekeren , ik -weet niet welken , romanfchrijver te dezen
opzigte verzonnen heeft. Deze romanfchrijver vertelt,
dat er eertijds Schot/die Koningen geweest zijn, die, in
dc vreefelijke oorlogen, welke zij onophoudelijk, nu aan
deze , dan aan gene zijde der grenzen , voerden, niet
zelden genoodzaakt waren , na eene nederlaag , hun heil
in de vlugt te zoeken , en zich in de holen en kloven
hunner bergen , of in de hutten hunner getrouwe onder
te verfchuilen. Zoo was het dan eens gebeurd,-dane,
dat zulk een vlugtend Vorst verblijf en verberging vond
in het huis van eenen fetid te Gretna-Green, die hem ,
met gevaar van zijn eigen leven , onder zijn dak opnam.
Uit dankbaarheid had nu de Koning aan dit huis en deszelfs bewoners, ten eeuwigen dage , het regt verleend ,
om ongehinderd volkomen wettige huwelijken te fluiten.
Zoo verklaart men dit duistere punt, en, wat meer zeg.
gen wil , men verklaart het al verder overeenkomflig de
onbetwiste regtmatigheid der ftelling : „ De Koning kan
niet terugnemen , wat de Koning gegeven heeft." Deze
uitlegging is overigens ten volle gerustffellend voor diegenen , die door den wensch , om eene regtskrachtige
echtsvereeniging te fluiten , naar Gretna gevoerd worden , alzoo zij hun den waarborg geeft , dat de finid
niet blootelijk een fmid, maar de volvoerder van eene door
de wetten erkende en bekrachtigde koninklijke wilsverklaring is. Zoo verhaalt men den oorfprong der ambtsmagt van den herbergier te Gretna-Hall; en deze fabel
is over geheel Europa verfpreid en door geheel Europa
geloofd geworden. Wij willen nu den waren ftaat der
zaak onderzoeken.
F
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Volgens een eerwaardig ftatuut der oude Schot/die
kerk is tot het fluiten eener echtverbindtenis noch het
aflezen van een bepaald formulier , noch de tusfchenkomst van een kerkelijk perfoon noodig. Om aan zulk
eene verbindtenis regtskrachtige wettigheid te geven , is
het toereikend , wanneer een der beide zich verbindenden , met toetlemming van den ander,, in tegenwoordigheid van een' of meer getuigen, verklaart, dat hij de
man of vrouw van dien anderen is. (*)
De wettigheid van dit ílatuut kwam , nu eenige jaren
geleden , voor het opperfte geregtshof van Engeland
ter fprake. Het was een merkwaardig en zonderling debat, waaraan de bekwaamfte regtsgeleerden der drie Koningrijken deel namen. De volgende omilandigheid had
tot deze, in de jaarboeken der Britfche regtbanken zoo
vermaarde , verhandelingen aanleiding gegeven.
Twee jonge heeren, die tot de rijkste en aanzienlijkfe
geflachten des lands behoorden, hadden gezamenlijk eene
reis naar Schotland ondernomen , op welke zij zich door
een paar ligtvaardige vrouwsperfonen hadden laten ver
toeval wilde , dat alle vier de reizenden-zeln.Ht
in de woning van eenen Schotfchen predikant afílapten. De jonge heeren gaven hier hunne reisgezellinnen voor hunne echtgenooten uit, en deze fpeelden hare
rollen, als zoodanig, gedurende al den tijd , dien zij hier
vertoefden , ook voortreffelijk ; geheel de zaak moest natuurlijk flechts fcherts zijn , en de jonge heeren hadden
dezelve reeds lang vergeten , toen zij te Londen terugkwamen. Maar wie befchrijft hunne verbazing, toen
de twee dametjes er nu op aandrongen, om als hunne
wettige gemalinnen in de wereld ingevoerd te worden?...
Vruchteloos verzekerden de jonge Lords, zoo fferk zij
immer konden, dat het hun nimmer in het hoofd ge
noch had kunnen komen, eene huwelijks -komenwas,
haar aan te gaan ; de vrouwen beriepen-betrkingm
(*) Waarfchijnlijk wel volgens den ouden zetregel van
het Romeinfche regt: Con/en/us nuptias facit.
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zich op de verklaringen , welke hare reisgezellen zelven
aan den Schotfchen predikant en aan deszelfs geheele gezin gedaan hadden. Vergeefs poogde men met haar een
vergelijk te treffen, en door opoffering van geld eene
zaak te f usfen , die, voor de regtbanked gebragt , met
ergerlijke openbaarheid dreigde. De dames, door den
raad van advocaten beílcuurd , wilden van geenerhande
fchikking hooren.
Zoo kwam de zaak tot een proces.
De Schotfche predikant en deszelfs gezin werden ontboden. Eenparig legden zij getuigenis af van de, in
hun bijzijn, door de twee jonge heeren gedane verkla••
ringen , daartoe waarfchijnlijk te fierker genoopt door
de drangreden, om hun huis voor opfpraak te bewaren;
en zoo werden, volgens de letter van het oude ftatuut ,
de twee ligtekooijen als wettige en regtmatige gemalin
beide Lords erkend!
-nedr
Het privilegie, van hetwelk de tolgaarder aan de brug
over de Sark , als ook de kastelein van Gretna-Hall,
gebruik maken , is derhalve flechts eene oude kerkelijke
wet. Men begrijpt dus ook, dat de bij zulke huwelijksvereenigingen in acht te nemen plegtigheid alleen
daarin beftaat , dat men de wederzijdfche erkentenis der
contraktanten buiten kijf fielt. Evenwel vergenoegen
de aantlaande echtgenooten zich meestal niet met deze
eenvoudige formaliteit van Gretna - Green, maar doen
dezelve, wanneer de tijd zulks veroorlooft, ook nog
verzeld gaan van de gewone, bij de wet voorgefchrevene , plegtigheden. De ondervinding heeft geleerd ,
dat het in acht nemen van zekere ceremoniën nood
om het al te ongewone en onregelmatige-wendigs,
foort
van trouwverbond min of 'meer te ver
van deze
dat de zwakheid en bedenkelijkheid der-goelijkn,
vrouwelijke kunne gaarne eenen fluijer van formaliteiten
zoekt , waarachter zij zich verfchuilen kan. Derhalve ,
verhinderen de omflandigheden zulks niet , zoo wordt
het grootte gedeelte der Engelfche kerkgebruiken , de
aflezing der voorgefchrevene formulieren , het doen der
F2
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gebruikelijke vragen, het opzeggen der voor de gelegen.
heid gefchikte gebeden , het bevel aan de zich verbindenden om neder te knielen en elkander de hand te geven, enz. in acht genomen.
In de ítaatsregeling van een land zou het de hoogfte
trap van onverfland zijn , bijaldien de wet verbood, wat
de wet veroorlooft ; en hoe talrijk en groot ook de gebreken der Engelfche wetgeving zijn mogen, zoo ongerijmd is zij toch niet. In geen ander land der wereld
wordt het, door de gezonde rede zelve voorgefchrevene,
beginfel , dat in eenen Staat , die door ftellige wetsbepalingen geregeerd wordt , alles , wat de wet niet uit
verbiedt , geoorloofd moet zijn , firikter en-drkelij
meer naar de letter des regts geëerbiedigd. Daar nu de
huwelijksverbindtenisfen op de Schotfche manier volgens
geen voorfchrift der wetten firafbaar zijn, zoo beftaan
dezelve niet krachtens eenig , ik zou niet weten welk,
onverklaarbaar gevoel van betamelijkheid, maar ten gevolge der uitdrukkelijke erkenning van derzelver alge
volkomene wettigheid. Dit blijkt op eene on=-heln
tegenfprekelijke wijze door de uitfpraak zelve, welke het
hooge geestelijke geregtshof van Engeland in het boven
verhaalde geval gedaan heeft. Het blijkt op eene niet
minder afdoende manier uit het aannemen der getuigenis
van de Schotfche huwelijkfluiters bij de Engel/ehe ge
waar dezelve als toereikend befchouwd-regtshovn,
wordt , om voor de Britfche wet de zekerheid eener
huwelijksverbindtenis te bewijzen. Ook verzuimen zij ,
die aan de Schotfche grenzen zich met het fluiten van
huwelijken bezig houden, niet, daarvan op de, door de
kerkelijke wetgeving in Engeland, voorgefchrevene wijze
boek te houden ; en de genen , die zich van hunnen
bijfland tot het fluiten van hunnen echt bedienen , dra
zorg, zich wegens de voltrokkene trouwplegtig--gen
heid een bewijsfchrift te doen geven , ten einde, ingeval
van nood , zich van hetzelve te kunnen bedienen.
Men dwaalt dus, wanneer men denkt, dat het trouwen te Gretna-Green flechts eene niet regtskrachtige
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plegtigheid is , zonder werking omtrent de goederen der
dus gehuwden of de wettigheid hunner kinderen ; en
evenzeer vergist men zich , wanneer men gelooft , dat
zoodanige echtelingen zich meestal nog eenmaal , naar
de voorfchriften en formaliteiten der Engelfche kerk,
doen vereenigen. Gefchiedt zulks nu en dan eens, zoo
is dit niet om de voorafgegane trouwing te bekrachtigen , maar veeleer tot het fällen van godsdiensthezwa-°
ren, die bij de eene of de andere partij mogten opkomen.

(Het vervolg en Plot hierna. )

RAADGEVINGEN VAN SIR WALTER SCOTT AAN ZIJNEN ZOON.

(Vervolg en /lot van bi. 35.)
Aan den Kornet WALTER SCOTT.

Abbotsford, 4 September 1819.

M

ijn lieve WALTER! Reeds begon ik te vreezen, dat
het bon op de Heeren C 0 U T T in handen der Filistjjnen ge.
vallen was; maar de lange windllilte moet de vaart der pak
vertraagd hebben, en hieraan wijt ik uw filzwij--ketbon
gen. Wat uwe toelage betreft, zoo meldt mij Kolonel MU RR A Y , dat 200 à 250 pond, boven uw traktement, toerei
zijn, om het een' jong' mensch regt aangenaam te ma.-kend
ken. Hij voegt er bij, en dit berigt geeft mij veel genoe.
gen, dat zijne Officieren meestal lieden zijn van een middelmatig vermogen, en derhalve tot' zuinigheid genegen. Ik
had gedacht, dat 200 pond ons beide het best zouden voe.
gen; maar als ik de rekening zie, welke gij houdt, zal ik
beter in f}aat zijn, hierover te oordeelen. Men moet in
bedenking nemen, dat eenige buitengewone uitgaaf, het verlies van een paard , bij voorbeeld , u dwingen kan, voor
eene fom buiten uwe toelaag, en misfchien grooter nog, te
trekken. Uwe geregelde inrigting, in alwat uwe uitgaven
betreft, doet mij onbedenkelijk veel pleizier. Wees verzekerd , dat, hoe vervelend het ook moge fchijnen , een juist
kasboekje in ponder,, fchellingen en itaivers te houden,
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zulks volftrekt noodig is, wanneer men weten wil, waar
het geld blijft. Het is daarenboven een uitmuntend middel,
om u de gronden der rekenkunst niet te doen vergeten.
Nog eenmaal, alle krijgsbewegingen berusten op de be_
ginfelen der rekenkunde; en offchoon men dezelse door ge.
woonte kan aanleeren, zoo begrijpt men die nooit, zonder
toevlugt te nemen tot het rekenen. Uw Adjudant zal u
zulks doen inzien. In het voorbijgaan gezegd, daar die Officier een buitenlander is, zoo hebt gij gelegenheid, met hem
Fransch en Duitsch te fpreken. Beide die talen zullen u
zeer noodig wezen. De kennis van het Duitsch vooral,
gevoegd bij eenige andere onmisbare vereischten, heeft, ge.
durende de oorlogen op het vasteland, verfcheidene Engelfche Officieren hun fortuin doen maken.
Ik zie met genoegen, dat gij in de gezeifchapskringen van
den aanzienlijken burgerfland toegelaten wordt. Wees vooral
bedacht, de welwillendheid der perfonen, welke u die vrien.
delijkheid bewijzen, niet te verliezen, door al te karig met uwe
bezoeken te zijn. Ik hoop, dat gij al uwe aanbevelingsbrieven afgegeven hebt. Daarvan in gebreke te blijven, zou eene
beleediging zijn, én jegens den geen, die dezelve gefchreven
heeft, én jegens den geen, aan wien de brieven gerigt zijn.
Men kan in de wereld Heeds het hoofd iets hooger dragen ,
wanneer men met fatfoenlijke lieden verkeert. — In Ierland
zult gij waarfchijnlijk gelegenheid hebben, uw jagtgeweer
niet te laten roesten. De jagt is eene voortreffelijke lig
zij zal uw gefiel ontwikkelen en veríierken-chamsoefnig;
en u tot een' goeden ruiter maken , vooral de lange jagt te
paard. Ik zou die oefening echter niet aan eerstbeginnenden
aanraden, die van zelf reeds al te geneigd zijij om als flalknechts te paard te zitten. Togtjes in het open veld hebben
ook nog het voordeel, een' jong' foldaat te gewennen over
afilanden te oordeelen en de kaart van Ixet land op te nemen,
gelijk de Franfchen zeggen; eene hebbelijkheid van veel nut
voor Officieren van alle wapen, maar vooral voor die der
ligte troepen , als van welke men hierin meer bekwaamheid
dan van de overige verwacht, want zij zijn, als 't ware,
de oogen van het leger. Veldvermaken zijn daarenboven , in
alle andere opzigten, te verkiezen boven de uitfpanningen
eener biljartzaal, waar ledige jonge Officieren gewoonlijk
hunnen tijd gaan dooden, en waar men meestal den droefem
der zamenleving ontmoet. Ik fpreek van een publiek biljart;
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want in zich zelf is dit fpel uitmuntend, wanneer het onder
fatfoenlijke lieden gefpeeld wordt en niet in fpeelwoede ontaardt. Publieke biljarten zijn de verzamel- en looppiaatfen
aller gaauwdieven en van die talrijke klasfe, welke de Franfchen industrieridders en welke wij gelukzoekers noemen.
Ik keur ten hoogfle goed, dat gij een' curfus van ontleed
onzer verwonderlijke machine-kundewilthor,Df
is een zeer gewigtige tak der menfehelijke kundigheden; en
daar gij fmaak in zeekenen hebt, zoo zal de anatomie ti ook
nog de juiste wijze leeren, waarop gij de leden en fpieren
uwer beelden moet affchetfen. Eigenlijk genomen is geen
tak van weteníhap hoegenaamd te veronachtzamen; maar
aan fmaak en gelegenheid moet men het overlaten , hoe men
best al zijne oogenblikken zal berieden.
Daar een Huzaar niet wel kan nalaten te rooken, zal ik
u eene rlijner pijpen overzenden. Laat mij flechts weten, hoe ik ze u best ongefchonden kan doen toekomen.
Het is eene prachtige pijp, die gij krijgt; en nog is het
mijne beste niet. Mijne naeer fchuimen houd ik tot mijne reis
naar het vasteland ; dan krijgt gij ook die. Ik hoop, dat gij
verlof voor Benige maanden moogt kunnen erlangen, om mijn
reisgenoot te zijn, enz.
Abbotsford, 27 September 1819.

Lieve W ALTER ! Uw brief van den 10den heeft mij de
verzekering gegeven, dat uw nieuwe toeftand u bevalt. Wat
ons betreft, ons leven gaat den gewonen flendergang, die
afgebroken geworden is door het bezoek
evenwel 1. l
van een hoogedel perfonaadje, te weten Prins LEO
o P o s. D.
De rest van de familie zal u die groote gebeurtenis wel in
het lange en breede verhalen; ik zal u alleen zeggen, dat,
toen ik den Prins het nommer van uw regemedt noemde,
hij mij antwoordde, dat hij in het 18de reeds verfcheidene
vrienden bezat, en dat hij er voortaan een' meer zou tellen;
inderdaad een zeer beleefd gezegde. In het voorbijgaan gezegd: men geeft mij eene voortreffelijke fchilderij van uwe
Officieren; hun gedrag is onberispelijk, hunne manieren zijn
uitftekend. Het maakte mij gelukkig dit te hooren ; want, verbetert goede omgang flechte zeden fotowijlen, zoo doet kwaad
gezelfchap fuel en bijna zeker de beste geaardheid ver.
basieren.
Schrijf toch dikwijls, als ik u bidden mag; want de post
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gaat zoo langzaam. Ik bewaar al uwe brieven; de rondheid
van derzelver íliji doet mij pleizier. Nog geene tijding van
uwe paarden ? Maar beter is het , zich niet te overhaasten ,
en eene goede gelegenheid af te wachten. Ik ben driemaal
naar Newark geweest, en heb telkens zes hazen gedood; de
jonge honden zijn uitmuntend; de hazelhoenders zeer over.
vloedig; ik heb er in het opgaan van den Clapperleuch, om
het bosch te bezoeken, vierentwintig gefchoten. Waarom
waart gij niet bij mij! T OM laat het ons aan geen wild
ontbreken. Hij beroemt zich, achter elkander vijftien fcho_
ten gedaan te hebben, zonder eens te misfen. Ik zal blijde
zijn, te vernemen, dat gij foortgelijke kunstflukjes op de
landerijen van den Heer NE Wit N H AM hebt uitgevoerd, enz.

Abbotsford, 14 October 1819.
Mijn waarde WALTER! Thans moet gij reeds gewoon
zijn, vreemden te zien, en over htin karakter en manieren
te oordeelen. Gij verzuimt, hoop ik, uw Fransch en uw
Duitsch niet? Zeg mij in uwen eerstvolgenden brief, welke
werken gij leest, en in welke taal.
De uren der jeugd, lieve WALTER , zijn te kostbaar,
om alleen in vermaken verfpild te worden. In dien leeftijd,
terwijl de geest nog levendig en het geheugen in volle kracht
is, moeten wij die fchatten van kundigheden verzamelen,
die ons niet alleen bij onzen voortgang in het leven behulpzaam zijn , maar ons, bij afnemende' levenskrachten , tot ver
dienen kunnen. Menigmaal heb ik bedacht, hoe-lustign
ongelukkig ik geweest zon zijn, zoo ik, op uwe jaren, niet
eenige pogingen gedaan had, om mijne verflandelijke vermogens te oefenen en uit te breiden. Nooit echter denk ik,
zonder een geftreng ftrafoordeel over mijzelven uit te fpre.
ken, aan zoo menige,gelegenheid tot verkrijging van kunde,
waarvan ik of niet genoeg partij getrokken, of die ik ganfchelijk verzuimd heb. Wees wijzer dan ik geweest ben;
zoo zult gij u bitter en te laat komend naberouw befparen.
Ik wensch zeer, te weten, of gij omtrent een' bediende
goed geflaagd zijt. Vertrouw den uwen volftrekt niet meer,
dan gij hem vertrouwen moet. Doe hem van alles reken
geven. Hoe vele uitmuntende dienstboden bederft men-fchap
niet, alleen omdat men deze eenvoudige voorzorg verzuimt!
Een knecht laat zich verleiden, eenige uitgaven voor zich zelven te doen; en nu heeft hij geen ander middel, om het
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gat te ßoppen,, dan zich op zijns meesters lnkoopen te bevoordeelen. Dus begint het kwaad ; zorgeloosheid des mees.
ters maakt menigmaal een' van aard eerlijken jongen tot
een' fchelm, en cie heer zelf is er alsdan het eerfte flagtoffer van.
Over den gang van ons huishouden heb ik u niet veel te
melden. De oogst is overheerlijk geweest; het weder is allerliefelijkst: doch dit moet ik u al twintigmaal gezegd
hebben. Ik heb heden fparreboomen doen hakken. De
arbeiders bezweken bijna van hitte, en ik zelf, fchoon ik
niets anders deed dan de boomen te merken , voelde mij
afgemat. Het hout groeit zoo welig, dat men het bijna
kan zien wasfen. Den 28ften zullen wij eene danspartij heb
om uwen geboortedag te vieren. Jammer is het, dat-ben,
gij ten minfle dien dag niet bij ons kunt zijn; maar, daar
wij na het feest bezwaarlijk van u zouden kunnen fcheiden,
zoudt gij u in een gelijk geval bevinden als de kleine afchepoester, die, omdat zij langer op het bal bleef, dan
haar vergund was, al haren fchitterenden tooi zag veranderen in de afzigtelijke grondfloffen, waaruit dezelve oorfpronkelijk gevormd was geworden. Van bals gefproken, uwe
zusters zullen u zeggen, dat dat van MEL R 0 S E, waarop
uwe moeder voorzat , uitmuntend afgeloopen is. — Laatst.
leden zondag was Maida met ons uitgegaan, en wist, in
het overfpringen der balustrade van Greentongue-Park, het
zoodanig in te rigten, dat hij aan een' zijner achterpooten
hangen bleef. In den beginne blafte en huilde hij , dat het
een aard _ had; maar niet zoodra zag hij ons toeloopen , of
het dier zweeg, en vergenoegde zich met al kwispelend om
hulp te vragen. Overigens heeft hij zich niet ernftig be.
zeerd, fchoon hij zijn' poot op eene wonderlijke wijze tus.
fchen de flijlen gewrongen had. De dankbaarheid, welke
bij, op zijne manier, aan zijne redders bewees, is onbefch rij felijk.
Ziedaar een brief, die waarlijk lang genoeg is, en zoo
weinigbecluidend als lang; doch dat is dan gewoonlijk het
geval.
-

Edinburg, 13 November 1819.
Waarde WALTER ! Ik ben zeer verwonderd en zelfs
eenigzins geraakt, dat ik in zoo lang niets van u vernomen
heb. Hoe aangenaam uwe uren ook mogen voorbijvlieten,
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behoordet gij niet te vergeten , dat uwe familie het regt
heeft, te verwachten, dat een deel van uwen tijd, en een
zeer klein deel is daartoe genoegzaam, befteed zal worden
om ons te fchrijven, en ons te doen weten, hoe gij het
maakt. Ronduit gezegd , ik zou niet gaarne mij voor de
tweede maal over zulk een verzuim te beklagen hebben.
Eens 's weeks te fchrijven, is toch geen te zware taak. Doe
dit toch; ik verzoek het u.
Groot nieuws is er onder de beau monde van Edimburg.
Niets minder, dan dat Prins G u S T A A F van Zweden den
winter hier komt doorbrengen, en er, zoo als Prinfen dat
noemen, komt íluderen. Overigens is hij nog maar zoo wat
een halve Prins; want die noordhar heeft een deel harer
firalen verloren. Zijn vader, hiervan zijt gij niet onbewust,
is in der tijd dooi B ON A PA R T E , of ten minfie door den
invloed van deszelfs wapenen, onttroond geworden, en een
van diens Generaals , B E R N A D O T T E, is in de plaats des
Zweedfchen Konings ten troon geroepen. Maar niettemin
kan, naar ik onderílel, onze jongeling zeer wel nog droomen koesteren van koninklijk gezag; want hij is, door zijne
moeder, neef des Keizers van Rusland, en die verwantfchap
zou hem te ílade kunnen komen, in gevalle de Zweedfche
adel zich van BERN t1 D 0 T T E wilde ontflaan , waartoe dezelve, naar men wil, niet ongenegen is.
Lord m E L V I L LE beveelt den Prins aan mijne bijzondere
zorgen ten dringendfle aan; maar ik zie niet regt, waarin
ik hem eigenlijk van dienst zal kunnen zijn.
Ik 'zend u een' nieuwen brief van Lady D U ND A S van
Arnistor,. Ik vrees , dat gij eenigzins achterlijk geweest zijt
in het overhandigen der vroegere; een derzelven bevatte een
papier van eenige geldswaarde. Om 's hemels wil, wees toch
wat naauwkeuriger in het bezorgen der brieven , welke men
u toevertrouwt ; want , drijft foms bloote goedwilligheid de
menfchen om te fChrijven, met het éénige doel om dienst te
doen, zoo kan het gebeuren, dat zij diezelfde gelegenheid
bezigen, om berigten of dingen van aanbelang aan hunne
correspondenten. over te maken; getuige de brief, waarvan
ik u hierboven fprak. Misfchien zult gij u door uwe vrienden, de Huzaren, hebben laten overreden, dat het korps Officieren van een regement altijd en overal zichzelf genoeg
is. Maar, wanneer gij de wereld wat beter zult hebben
leeren kennen, zult gij weten, dat pedanten alleen, want
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pedanterie wordt in alle beroepen gevonden, zich van de
algemeene zamenleving afgezonderd houden, en dat allen ,
die zoodanig handelen, bij fatfoenlijke lieden veracht worden. Geloof hierin eenen man, die alleen veel meer van de
wereld gezien heeft, dan geheel een korps Officieren zamen genomen, en die zoo gaarne u de vruchten zijner ondervin
zou zien plukken ; eene ondervinding, die, van een-ding
nederig begin, hem thans tot de eer gebragt heeft, de vader
van een' Huzaren - kornet te zijn. Een Officier, die niemand
dan zijne mede-Officieren bezoekt, kan de wereld niet leeren
kennen. Hij, geraakt allengskens met zichzelven ingenomen ,
en wordt ondragelijk, omdat hij verzuimd heeft, van de gelegenheden gebruik te maken, die zijn verfland konden uitbreiden. Onder de beroemde militairen, die ik gekend heb,
en ik heb er velen gekend , heb ik lieden van de wereld ontmoet, die zich in de zamenleving mengden en daarin eenen
aanzienlijken rang bekleedden. Doe uw best, dat men een..
maal van u hetzelfde moge zeggen.
Om het bittere mijner preek te verzoeten, zal ik u zeg
dat ik, daar uw kwartaal heden verfchijnt, 50 pond-gen,
te uwer befchikking heb ; maar ik zal wachten tot gij trekt,
en daarin doen als de fpoken, die niet fpreken vóór dat men
hen aanfpreekt.
Edimburg, 3 December 1819.
Wij zijn nu allen, voor ons winterverblijf, hier in de flad
gevestigd; dat is te zeggen allen behalve ik, die eerlang mijnen weg zuidwaarts moet nemen. Laatstleden zaturdag heb.
ben wij een bezoek van Prins G UST A A r WAS A, die den
naam van Graaf van Itterburg voert, gekregen. Tot reis
heeft hij den Baron POLIER, een'-gezlofGuvrn
Zwitfer van uit(lekende letterkundige verdieni}e en niet min..
der aanzienlijken rang. Langen tijd hebben zij het portret
van Koning KAREL XII befchouwd, hetwelk, gelijk gij
zeker nog niet vergeten zult hebben, boven den fchoorffeenmantel onzer eetzaal prijkt. Allen waren wij getroffen door
de gelijkenis tusfchen dezen IJzerkop (*) , gelijk de Janitfaren hem noemden, en deszelfs afftammeling. Gezegde afftammeling is een zeer welgemaakte knaap , met zachte en
vriendelijke manieren. Wij hebben den dag regt aangenaam
(*) Derir-basch.

80

RAADGEVINGEN VAN SIR W. SCOTT

doorgebragt. De Prins en deszelfs reisgenoot hebben zich
zeer met Kapitein A D A M verlustigd , die bij deze gelegen
overtroffen heeft ; even als de barbier van-heidzclvn
Bagdad, heeft hij den dans gedanst en het liedje gezongen
van allen, waarvan hij fprak.
Ilet doet mij leed, dat ik n omtrent den Raat des lands
niet anders dan fleckt nieuws kan mededeelen.....
Ik moet B A L LAN T Y N E zeggen, dat hij u zijn weekblad
toezendt; ' dikwijls zult gij daarin dingen ontmoeten, welke
u genoegen zullen doen te vernemen, en u verhinderen zullen, ons oude Schotland te vergeten.
Men is bezig een korps kavallerie te Edinburg op de been
te brengen, en werft daartoe welgemaakte jongelieden en
goede paarden aan. Zij hebben mij de eer aangedaan, mij
tot honorair Kapitein te benoemen, als zijnde mijn aktieve
diensttijd reeds lang verftreken. Zorg daarom niettemin voor
mijne fabel, ingeval van eenige beflisfende gebeurtenis.
Ik heb zoo goed als vast befloten, om, wanneer de zaken
binnenslands Hechts tamelijk in rust blijven, eene reis naar
het vasteland te doen. Ik zal CH AR LE S met mij nemen ,
dien ik voornemens ben twee of drie jaren in het beroemde
Inítituut van F E L L E N B E R G te laten , waarvan ik veel
goeds hoor zeggen. Ik geloof, dat zulk een verblijf bui
behalve dat het uwen broeder gemeenzaam met-tenslad,
het Fransch en Duitsch zou maken, want hij zal aldaar niets
anders hooren, ook nog het voordeel zal hebben te beletten,
dat hij op zijn veertiende of vijftiende jaar een faletjonkertje
worde , hetgeen mij onvermijdelijk fchijnt, wanneer hij te
Edimburg blijft.
Ik heb u gezegd, dat ik ook voor u verlof zal trachten
te bekomen, wanneer zulks uwe dienst niet hindert. Is mijne kas wèl voorzien, dan zal ik ook uwe zuster en uwe
moeder medenemen. Gij zoudt dan met haar over Parijs
kunnen terugkeeren , ingeval ik naar Italië doorreisde. Dit
alles zijn alsnog Hechts kasteelen in de lucht; maar zoo goed
als zeker is het , dat CHAR LE S en ik de reis zullen doen ,
en gij, hoop ik, zult ons verzellen. Vergeet den tijd niet:
omstreeks half Julij. Maar zoo, hetgeen God verhoede,
onze flaatkundige gezigteinder betrok , zouden noch gij noch
ik den post verlaten kunnen, waarop de eer ons roepen zou.
CHARLES heeft aan het hoofdeneind van zijn bed een'
ouden degen opgehangen , die , om fneller tot gebruik gereed
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te zijn, geene fcheede meer heeft. Op dat wapen moeten wij
rekenen, om ons tegen de Radicalen te verdedigen. Ondanks
dezen waarborg, is A N N A voor de misnoegden zoo bang,
dat , toen zij gisteravond van Porto-Bello terugkwam , waar
onze jufvrouwen met de s c o T T'S van Harden waren gaan
danfen , zij Tederen voorbijganger voor een' Radicaal aanzag.
S o I' 1i IA, dit verflaat zich van zelf, toont zich verflandig
en filozofisch ; maar Mama Raat nog op het punt, dat
zij niet begrijpen kan , waarom wij dat geboefte maar niet
oppakken en zonder form van proces opknoopen.
De onderíielde zamenzweringen der Radicalen lieten geen'
flaap in de oogen van den armen Sherif komen. Een' veld.
togs tegen deze bestiae ferae vooruit meenende te zien , wil
hij , dat zijn zoon, de huzaar , , in den roem daarvan , deele.
„ Houd u gereed ," fchrijft hij hem, „ om met allen fpoed
herwaarts terug te keeren , ingeval de Hertog V A N Y 0 RK
u mogt magtigen, voor eenen tijd in uw geboorteland te
dienen; eene magtiging, om welke ik niet zal nalaten aan.
zoek te doen, zoo de zaken nog Hechts in het geringlle ver
Hetgeen het fchrikbarendst is , is het ondoordring--ergn.
baar geheim en ftilzwijgen, hetwelk de Radicalen over al
hunne woelingen bewaren. Evenwel, daar zij noch wapenen, noch krijgstucht, noch geld, noch behoorlijk beduur
hebben, zouden zij alleen bloedt orting kunnen te weeg brengen, en, volgens hunnen geliefkoosden fmaak, zich aan
plundering overgeven."
„ Ik ben te oud om te vechten ," fchrijft hij in eenen
anderen brief; „ maar nooit is men te oud, om, als een
man van moed en eer, voor de verdediging der grondbegin
welke men steeds heeft voorgedaan, te flerven." (Wel--feln,
taal zou W A L TER S C OTT wel gevoerd hebben ,
andere
ke
wanneer de vijand voor de poorten van Edimburg geflaan
had? — Wij zullen deze uittrekfels befluiten met eenen
laatften brief, waarin weder van Prins G U S T A A F gefproken wordt.)
Waarde WALTER! Hier ingefloten zult gij een' wisfel
voor uwe toelaag vinden. Draag zorg, dat gij goede banknoten krijgt. Gij zult zelfs wêl doen, hierover met den.
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geen te fpreken , dien Lord S H A N N ON aan u heeft voorgefieid; want beginnen de banken ééns betaling te vlaken, dan
blijft de losbarfling zelden bij de eerfle. — Het fpijt mij
zeer , dat gij uw paard verloren hebt. Gij zult u een tijdlaag de ílriktfce zuinigheid moeten opleggen, om rond te
fchieten: ik ben op dit oogenblik niet in laat , u te hulp te
komen. Zoodra ik er toe in de mogelijkheid zal zijn, zal
ik u eenig geld doen toekomen, Middelerwijl koop niets,
dan hetgeen gij volftrekt noodig hebt.
Ik ben verleden week naar Abbotsford gegaan, en heb er
een dag of acht doorgebragt , om er den Graaf van Itterburg
te ontvangen. Hij fcheen in onzen huifelijken kring genoe.
gen te fcheppen, en zeer aangedaan te zijn, toen hij ons
verliet. Ik beklaag hem ; want hij is in een' zonderlingen
en belemmerenden toefland , ' en ik heb het beste denkbeeld
van zijn hart. Op het punt om van ons affcheid te nemen,
gaf hij mij een prachtig cachet, met ons nieuwe wapen
een ametist gegraveerd , ten gefchenke. Mijn-fchild(*)op
naam is er op de eene en die van Prins GUS TAAF op de
andere zijde in gefneden. Hij is voornemens eene reis naar
Ierland te doen, en zal waarfchijnlijk door Cork komen.
Verzuim niet, den Graaf en den Baron aan uwe Officierstafel ten eten te noodigen (t). Ik twijfel niet, of Kolonel
MURRAY zal, bij die gelegenheid, uw aanzoek onderfteunen.
Mama', ANNA en CHARLES Zijn Wèl; SOPHIA klaagt
op nieuw over hare oude verzwikking. Ik heb haar gewaar
hoede te zijn, want dat LOCKHART (§ )-fchuwd,opare
haar ons op den hals zou laten, vermits wij borg gebleven
zijn, dat wij haar zonder gebrek zouden leveren.
Blijf u, wat ik u bidden mag, op uw Fransch toeleggen,
en vergeet niet, hoe zeer het mij ter harte gaat, dat gij u
in het Hoogduitsch oefent.
(*) WA LT ER S C O T T

was kort geleden tot Baron ver-

heven.
(t) De Officiers eten in Engeland aan eene gezamenlijke
tafel , hetwelk zij snels noemen.
(§) Schoonzoon van WALTER SCOTT,
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MISS DJECK , VERMAARDE OLIFANT , IN HAAR LEVEN EN
BEDRIJF GESCHETST.

(Vervolg en flat van bl. 45. )

In een van de uitgeflrekte rijstvelden der lage landen aan
den Ganges hield de moeder van Mifs D J E C it, dat merk
olifanten-meisje, haar kraambed. Beide geraakten,-wardige
toen dit laatfile nog zeer jong en ter naauwernood vijf voet
hoog was, in gevangenfchap. De moeder kwam in het bezit van eenen olifanten - jager, en werd tot het lokken en
vangen van mannelijke olifanten afgerigt; het meisje, hare
dochter, daarentegen, werd naar Europa gevoerd, waar het,
in den jare 1806, tevens met de tijding van den flag bij Jena,
in Engeland aankwam. Destijds was het omtrent vier jaren
oud. Nadat het twee jaren in de menagerie van A T K I NS
had doorgebragt, begon het, in zijn' hokwagen, eene rond
Engeland. Hare geleiders hielden zich overtuigd,-reisdo
leidzamer, leerzamer, vertlandiger vrouwelijk
geen
dat er
kon; zij hadden zelfs voor een oogenblik de
beflaan
wezen
gedachte opgevat, om Mifs D JE C K naar Indië terug te brengen en als directrice aan het hoofd van een opvoedingsinfli.
tuut voor jonge olifantinnen te plaatfen, pour leur former
l'esprit et le coeur, gelijk de Fran/the kunstterm luidt. Dit
ontwerp echter lieten zij varen, toen, in 1814, het Vasteland voor koloniale waren en voor Engelfchen weder toegankelijk werd. Zij verloren geenen tijd, om zich, met hunne
Mifs, naar Bordeaux, het eerfte veilige punt van Frankrijk,
te begeven, en meenden ook, haar, in dat land van alge.
heele vrijheid, uit hare kooi te mogen laten en buiten be.
dwang met zich rond te voeren.
Mifs IJ JE CK was , gelijk wij gezegd hebben, de eerfie
aldus in Europa reizende olifant, en deze verandering fcheen
in hare zeden en gewoonten , in hare begrippen en haar oordeel omtrent het eigen leven en de menfchen, époque te ma_
ken. Zij had minder verflandig moeten , zijn, dan zij was,
om niet in te zien, dat zij , buiten hare kooi, met hare lig_
chaamskracht, gebiederes was over al haren menfchelijken
(loet , en met haren zoogenaamden heer kon doen wat zij
verkoos. Ook gaf zij van deze begripsverandering weldra
werkdadige blijken door kleine ' flooten , welke zij hun in
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oogenblikken van meisjes -kwaadgehumeurdheid met de tanden
toebragt; en het duurde niet lang, of zij kwetfie haren ouden
cornak, die haar federt 1806 oppaste, gevaarlijk. Dit was,
voor haren bezitter, eene duidelijke vingerwijzing, dat zij
eene talrijker bediening hebben moest, opdat, wanneer zij
zich tegen eenen harer oppasfers vertoornde , de anderen te
zijner hulpe mogten toefchieten. Sedert hebben alle eigenaars van vrije olifanten dezen regel gevolgd, en met volle
regt; want heeft het dier ílechts éénen geleider, aan welken
het gewoon is, en mishandelt het dezen in zijne gramfchap,
zoo kan het, losbrekende, onberekenbare ongelukken veroorzaken.
Hare eigenlijke vorming als aktrice bekwam de jonge Indiaanfche eerst in Frankrijk. Zij maakte de verblijdendite
vorderingen, en de, onder ons menfchen, geldende flelregel ,
dat de vrouwelijke kunne ongelijk meer aanleg dan de mannelijke voor de tooneelkunst heeft, fchijnt zich ook hier bekrachtigd gevonden te hebben. Maar zij reisde ook zes jaren lang door Frankrijk van Rad tot ílad. Opvoeding, on
derwijs, reizen in het meest befchaafde land van Europa,
hoe kon het dan nog met haar misfen ! Evenwel fchijnt
haar beroep haar fomwijlen verveeld te hebben: want nu en
dan gaf zij een' knorrigen waaijerflag aan haren leermeester
of medefpelers ; dat wil zeggen , zij floeg met hare tromp
armen en ribben aan fluk, en verbrijzelde bekkeneelen met
hare tanden. Op een uitílapje naar het noordelijk Duitschland was hare luim vrij Hecht. Te Berlijn beviel het baar
in het geheel niet waartoe misfchien de verre reis, het on_
gunflige faizoen en het flof mogen bijgedragen hebben; daarenboven zeiden de fudenten haar onaangename dingen, toucheerden haar aan tromp en tanden- enz.; welk alles haar
zoo knorrig maakte, dat zij een' harer cornaks regt onzacht
met den flagtand aanraakte, en hij voor dood werd weggedragen. Nu begon zij te Berlijn in geenen zeer goeden reuk
te ftaan, en het gezelfchap oordeelde best, te vertrekken en
naar Frankrijk terug te keeren , waar men zulke, dingen zoo
naauw niet neemt.
Zoo kwam dan Mifs D j E C it in 1829 te Parijs. De Heeren F R A N C 0 N i achtten zich gelukkig, haar een engagement
in hunnen circus te kunnen aanbieden, en, gelijk de oude
T A G LI O NI de pedaa l-poëzij zijner als in de lucht zweven
dochter in ipuzijk zet, even zoo werd, opzettelijk voor-de
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de beenen en de tromp van Mifs DJ E C K, de Koning van
Siam gefchreven , in welk fluk zij , op de treffendte en aan
wijze, Z. M. het leven redt. De Franfche dag -doenlijkft
dien tijd hebben bergt, welk een' ongehoor--bladenv
den bijval dit Ruk gehad heeft, en hoe arm en rijk, geringen en voornamen, alle dandys, badauds, gamins en grifettes
zich verdrongen, om den Koning van Siam te zien. Zoo
deed dan F R A N C 0 N I ontzaggelijke winden met dit fiuk ,
waarin de hoofdäktrice fleeds hare goede luim behield, fleeds
met gelijke kunst en vaardigheid fpeelde, offchoon te dien
tijde diet weinig van haar gevergd werd. Had men haar
naar de reden van deze goede luim gevraagd, zoo zou ongetwijfeld haar antwoord geweest zijn : „ Het is voor een
meisjeshart zoo zoet, bewonderd te worden! Wat doet en
lijdt men daarvoor niet al !"
Nadat eindelijk van de pantomime alle mogelijke partij ge.
trokken was, ging de groote tooneeliste, op gelijke wijze als
de leden der Italiaanfehe Opera van Parijs gewoon zijn te
doen , naar Engeland, en bragt J o x N s U L L, die haar ver
jaren geleden als geestelooze reuzin had aange--fcheidn
gaapt , thans met hear doordacht fpel in onbefchrijfelijke
geestdrift. Maar een flechte ttreek , dien zij te Morphet uit
haar het fieraad harer tanden en de gunst van-regt,d
het Engelfche volk verliezen. Zij kwettle een' van hare geleiders, teisterde een' tweeden zoodanig, dat hij aan de tering ftierf, en doodde weinige uren daarna den derden, door
hem hare slagtanden in de herfenpan te boren. Men befloot
op ilannden voet, haar die vreefelijke wapenen te ontnemen;
doch, dit was ligter gezegd dan gedaan, want wie wilde
wel de kiezentrekker zijn? Ondertusfchen gelukte het toch,
doordien men de Mifs met bedwelmende middelen in een'
diepen flaap brags, en federt werd de operatie jaarlijks, ook
wel om het halve jaar, herhaald. Men poogde destijds, om
deze noodlottige historie in het vergeetboek te brengen, door
Iniddel der dagpapieren een' kleinen roman te verfpreiden.
Het heette, dat zij juist op het pas was aangekomen, toen
een menageriewagen op den weg onderstboven geraakt, en
daaruit een tijger en een leeuw ontvloden waren ; de heldin,
verhaalde men , had echter tertiond den eer(len gedood , den
anderen gevangen genomen en hem aan zijnen heer teruggebragt. Deze fchoone trek deed de bedoelde werking niet i
G
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zij werd uit Engeland weggezonden, en ging nu naar dine••
riks fcheep. Hare zeereis was langdurig en gevaarvol , en
de firma, bij welke zij geasfureerd was, gaf den verzekeringsprijs van 40,000 francs reeds verloren; doch alles liep
nog gelukkig af, en weldra bevrijdde zij den Koning van
Siam op alle tooneelen der Vereenigde Staten.
In het jaar 1832 zien wij haar weder te Parijs, ten tijde
der Cholera, waardoor zij er dan ook ditmaal flechte affaires
deed. Van hier af willen wij haar op rij- en zijwegen niet
verder volgen, noch al hare heldendaden opteekenen, en
voeren alleen het volgende voorbeeld aan, om te toonen,
boe zij fomwijien buiten hare rol geraakte, en niet wachtte
tot dat zij achter de fchermen was , om hare medefpelers te
mishandelen. De poetfemaker van den troep was gewoon,
zich een' riem om het lijf te gespen , bij welken de olifant
hem met de tromp pakte, hem hoog in de lucht hield, en
zoo een paarmaal den kring in het rond draafde; maar op
zekeren dag (het was te Troyes in Champagne) behaagde het
Mifs, hem, midden onder deze vertooning, tegen het be.
fchot van den circus te fungeren, met zoo veel gewelds,
dat hem een paar ribben in het lijf braken. Het was, alsof
zij zeer wel wist, dat, wanneer het haar op de eene of andere plaats niet meer beviel, en zij verlangde te reizen en
zich beweging te verfchafen, zij niets anders behoefde te
doen, dan iemand van haar volk te mishandelen of dood
te flaan.
In het begin van dit jaar (1837) bevond de eigenaar zich ,
op den linker Rhin-oever, met haar geheel alleen, wijl bij,
bij den flechten naam, dien zij allengs verkregen had, nie
meer bewegen kon, zich aan het lot van zoo vele-mand
vroegere cornaks bloot te flehen. Hij bemerkte, dat hij haar
met de lente, tegen welken tijd zij altoos nog c✓ ilder werd,
in zekere bewaring zou moeten plaatfen, of haar doen ombrengen; zij had hem reeds meermalen gehoorzaamheid geweigerd, en uit ondervinding wist hij , dat zij gewoonlijk
daarmede begon, wanneer zij zich van hare cornaks ontfaan
wilde. Derhalve fpoedde hij zich, om te Geneve te komen,
in de vestinggrachten van welke flad zij des noods veilig opgefloten kon worden. Ook de lastbrief van den man, die
den olifant geleid had, welke in het jaar 1820 te Geneve ge.
dood was, had ingehouden, dat hij volílrektelijk de maanden Mei, Junij en het begin van Julij te Geneve, Bern, So-
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lothurn of Bazel moest doorbrengen, omdat gemelde fteden
nog omwald zijn.
Te Geneve aangekomen , deed Mifs D JE C K hare kwade
luim het eerst aan eenen jongman uit die ftad gevoelen; zij
omflrengelde hem met hare tromp, en zou hem doodgedrukt
hebben, zoo de cornak hem niet te hulp gekomen was. De.
ze verklaarde hierop aan de policie, dat hij voor ongelukken
niet meer kon inflaan , en verzocht, Mifs DJ ECK in eene
walgracht op te fluiten. Terflond kreeg de cornak den last,
de Mifs met het aanbreken van den dag naar zulk eene plaats
te leiden. Daar zij reeds eenige malen haren wensch, om
verder te reizen , aan den dag gelegd had, vond de zaak
geene zwarigheid ; en toen de cornak tot haar zeide : come!
come! (want de juffer verffond niets dan Engelsch) volgde
zij hem gewillig uit haar huisje door de (raten , de poort
uit en in de drooge walgracht ; want weinig dacht zij, dat
die zelfde gracht haar graf moest worden. Alvorens echter
gunde het lot haar nog, eenige maanden lang, een vrijer en
genoegelijker leven , dan zij ergens federt hare gevangenneming in Thdië genoten had; want thans zag zij zich niet
meer in eene naauwe en donkere flailing opgefoten ; ongehinderd kon zij , zoo veel het haar lustte , op den zoden.
grond van hare lange en ruime gracht wandelen, loopen, en
zich naar meisjes-wijze verlustigen. Des nachts , of wanneer
zij kwaad geluimd was en de eenzaamheid zocht, week zij
in eene planken loods , welke men opzettelijk voor haar te
muur getimmerd had. Om haar het ontkomen te-gend
beletten, had men in hare gracht, aan de eene en de andere
zijde , twee dwarswallen opgeworpen , welke haar wel niet
zeer bevielen , naardien zij daardoor in het verder gaan en
ontfnappen belet werd , doch haar overigens geen hinder
deden. In den beginne deed zij menigmaal , met al hare
kracht, eene poging, om er over te geraken, doch rolde
íteeds weder in de gracht; bij welke gelegenheden men de
vlugheid moest bewonderen, waarmede deze geweldige,
fchijnbaar zoo logge klomp weder op de beenen geraakte,
zich met de tromp buiten de gracht vasthield, en dan op de
knieën andermaal langs den binnenrand naar boven krabbelde.
op dc fchoone, warme lentedagen trokken, in d'è namid
avonduren, vele duizende menfchen de poort uit-dagen
de
olifantsgracht,
die aan eene der fchoon:Ie en meest
naar
wandelplaatfen
lag, en verlustigden zich met het
bezochte
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befchouwen van het vrij rondwandelende en genoegelijk het
leven genietende dier. Voor de kinderen inzonderheid was
dit een groot feest; ja zelfs de kleinhen fprongen, in de armen hunner moeders, op van vreugde, bij het gezigt van
het wonderlijke dier, ílrekten de handjes naar hetzelve uit,
en fchreiden, omdat men met hen niet naar beneden in de gracht
ging. De grootste kinderen kochten , bij de zich daartoe
in den omtrek verzamelende fruitvrouwen, appelfina's, appelen, fuiker en koekjes , om 1lMifs D JE c z daarmede te
gooijen, die zich dit gaarne liet welgevallen, in hare gracht
op en neder liep, en de haar toegeworpene. lekkernijen behendig opzocht. Was zij in eene regt goede Iuim , dan
maakte zij ook wel eene foort van bokkenfprongen. Door dit
alles werden de firaatjongens als uitgelaten ; een hunner,, onder anderen , liet zich , ondanks de in den omtrek geposteerde fchildwacht, langs den muur afglijden, om nader bij den
olifant te zijn. Dit had hein echter zeer Hecht kunnen bekomen; want Mifs D, ECK nam hem terflond bij de lurven ,
en wreef hem , alsof het een lap was , tegen den muur heen
en weder, dat den onvoorzigtigen jongen hooren en zien,
ja zelfs het fchreeuwen verging. Gelukkig liet zij het hierbij
blijven , en de knaap ontfnapte fpoedig weder uit de gracht.
Sedert waren de ilraatjongens den olifant in het geheel niet
meer genegen, en wierpen denzelven met iteenen, rotte appelen en dergelijke. --- Dagelijks meer dan eenmaal bragt
hein de cornak voeder en water, doch maakte zich fuel weder weg, want hij vertrouwde de juffer in het geheel
niet meer.
Zoo ging het drie maanden lang. De inwoners van Geneve
hadden Mifs D J E C K lief gekregen , en befchouwden haar ,
gelijk de Berners hunne beeren, als een wezenlijk befland_
deel hunner vestingwerken. Er werd reeds van gefproken
om eene collecte te doen , ten einde met de opbrengst de
Indiaanfclze dame van haren eigenaar te koopen, haar ver
blijvende gastvrijheid te bewijzen, tegen den winter-volgens
een klein huisje in de gracht te bouwen , eenen cornak voor
haar te houden, en haar van onderhoud naar fund en waar
te verzekeren. Plotfeling verfpreidde zich nu het-dighe
gerucht, dat zij eerstdaags doodgefchoten zou worden, want
dat de eigenaar niet waagde haar terug te nemen; dar, om
haren algemeen bekenden kwaden aard, ook niemand anders
haar levend koopen wilde ; dat de collecte niet tot Rand ge_
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komen was , maar dat daarentegen een beroemd ontleedkun.
dige en heelmeester der clad haar van den eigenaar gekocht
had; dat hij haar ontleden wilde, en dat het Mufeum van
Natuurlijke Historie te Bern het geraamte zou nemen. Over
deze wijze van handelen was ieder misnoegd; doch niemand
dacht, dat de uitvoering zoo nabij was. Daar hoorde men
eens des morgens, op eenen ongewonen tijd, verfcheidene
zware bukfenfchoten, en kort daarop viel ook een kanon
Een uur later wist ieder den zamenhang. De ana--fchot.
tomicus had er op blijven flaan , MirS D J E C K, zijn' eigendom , te doen dooden. Slechts ongaarne had de policie toegelaten , wat zij niet beletten kon. Bukfenkogels hadden
den olifant niet kunnen dooden; zij was daardoor 1}echts ,
als om haar leven biddende, op de knieën gevallen ; zoo had
men haar dan eenen kanonskogel door de borst gejaagd.
De vermelde ontleedkundige, F R A N S MA Y o It, heeft geoordeeld , zich openbaar tegen de blaam te moeten verdedigen, alsof hij uit ruwen fuijdiust het arme dier om het leven
gebragt, of ten minfle de ongelukkige, zeker niet geheel
onfchuldige , aktrice noodeloos had laten lijden. Wij willen
hier, uit zijnen brief, ten befluite, de in meer dan één opzigt belangrijke befchrijving overnemen, hoe Mifs D J E C It
den dood ondergaan heeft:
„ Van de federt. 1814 naar Europa gebragte en vrij langs
den weg gevoerde olifanten is niet een eenige zijnen natuurlijken dood geftorven, en alle zijn ook met kanonfchoten gedood, behalve één , in de Menagerie van c R o s s te Londen,
dien men met 64 fnaphaanfchoten gedood heeft. Dien van
1820 te Geneve poogde men te vergiftigen , doch vruchteloos , en moest eindelijk zijne toevlugt tot gefchut nemen.
Bij dien te Venetié moest men hetzelfde middel bezigen , na
hij te voren verfcheidene falvo's van gewoon fchietgeweer-dat
had uitgehouden. Bij Alifs D j E C K verzocht men mij , haar
niet met eenen kanonskogel te dooden, en ook geen vergif te
beproeven , ten einde haar gewezen heer nog nut mogt kun
trekken van het vleesch ik zag dus naar een ander mid--ne
del uit, om haar feel te dooden en zoo weinig mogelijk te
doen lijden. De kogelbuks fcheen mij daartoe bet gefchiktl'ce
wapen. De ondervinding heeft geleerd , dat een ijzeren kogel dieper indringt dan een van lood. De zes eeríte malen
deed ik dus ook met ijzeren kogels fchieten, en alle gingen
door de beenderen. De drie op hoogstgeuomen dertig fchre-
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den afgefchoten looden kogels, daarentegen, drongen Hechts
door de huid en naauwelijks een' duim diep in het gebeente.
„ De meest kwetsbare plaats aan den op eene geheel eigene
wijze gevormden olifantenfchedel , dat is de plaats, waar de
beenderkas boven de herfens het dunst is , ligt nabij de flapen. Dit punt nu had ik aan twee van onze bekwaamste
bukfenfchutters aangeduid, en de eeríte op het ílilflaande
dier,gefchoten kogel trof het doel zoo juist, alsof hij er met
de hand op gelegd was. Hij deed liet binnenfle beenblad ,
achter hetwelk de herfens liggen, fplij ten, en bleef daarin
Reken; een paar korrels buskruid meer, en het dier ware
op de plaats dood neêrgeftort, De ardere ijzeren kogels
floegerr alle digt bij den eeroen in , maar geen drong in de
herfens. Bij de proeffchoten was evenwel de kogel , op dertig pas, door vier duim dennenhout, eene twee lijnen dikke
ijzeren plaat en een duim dik eikenhout gedrongen. — Ik
had , zegt men , op het hart moeten doen mikken ; maar aan
de zijden is de huid anderhalf duim dik , het celweeffel daaronder flap, zoodat hier de kogel in het geheel niet doorgegaan zou zijn.
„ Wat de pijn betreft , welke het dier geleden kan hebben, zoo weet ieder foldaat, die door een' kogel getroffen
geworden is , dat men menigmaal de kwetfuur niet eens bemerken zon , zoo niet het warme bloed bij dezelve neder liep , of zoo niet het verbrijzelen van eenig been het lid
verlamde; kortom, het fchot uit een fchietgeweer treft ongevoelig, en de fmart komt eerst een paar uren daarna met
het zwellen en de ontfieking. Mifs DJ E C K heeft dus gewis
niet veel te lijden gehad. — Men zegt , dat zij, om genade
fmeekende, zich op de knieën geworpen heeft. Dit is eene
dichterlijke fictie : de fchok der ijzeren kogels deed haar op
den grond vallen, en wat de looden kogels betreft, zoo
voelde zij daarvan bezwaarlijk meer, dan van zoo vele zweep
Anderhalf uur na het eerlte bukfenfchot, daar thans-flagen.
de pijn zou zijn begonnen, befloot ik tot het aanwenden van
kanon , en op dit fchot Uortte het dier oogenblikkelijk dood
ter neder; de kogel had het hart verbrijzeld; zoo echter het
dier zich, bij het pointéren, in het minst bewogen had, zou
het niet zoo goed afgeloopen zijn.
„ Zou men echter ook misfchien het dier in het leven
hebben kunnen laten? — De eigenaars van olifanten verklaren zelven , dat elk dezer dieren in Europa drie cornaks
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hebben moet ; Mifs D J E c K had er nog flechts eenen, en
deze was bang voor haar. in de ftadsgracht had men haar
zeker kunnen laten voortleven; maar haar onderhoud en een
oppasfer, dien men daartoe nog eerst had moeten kunnen
aannemen, zouden jaarlijks op 3000 francs te flaan zijn gekomen, en het grootfle deel der burgerij zou geene wettige
reden voor zulk eene uitgaaf gezien hebben. Het hond
voorts te vreezen, dat de eigenaar te eeniger tijd, op de
reis, zoo hij daartoe te bewegen geweest ware, het dier aan
zichzelf zou hebben moeten overlaten, en geraakte het dan
in vrijheid, zoo ware het niet zoo ligt van kant te maken
geweest. — Ik geef met allen ernst aan de overheid in bedenking , of het wel geraden is, te gedoogen , dat er bij
ons olifanten vrij worden rondgeleid; en gedoogt men het,
alsdan behoorden de eigenaars ten minfle gehouden te zijn,
overal een boek te vertoonen, waarin omtrent het gedrag
van het dier op de piaatfen , alwaar het vertoefd had, getuigenisfen, van ambtswege gegeven, opgeteekend waren."

FRAGMENT UIT DE GEDENI{SCHRIFTEN VAN EENEN GENEES HEER, RAI{ENDE EEN HEM BEJEGEND ONTZETTEND
ONGEVAL BIJ EENEN BRAND.

Een ieder herinnert zich (althans in Grootbrittanje, of ten
minfle in Ierland) den fellen brand in de branderij van B.
te Dub/i,-. Aldaar is mij een ongeval overkomen, dat, ge.
loof ik,, zijns gelijken niet heeft, of immer hebben zal.
Ik houd als arts mijn verblijf in genoemde had. Op denzelfden avond, toen de brand uitbarstte, had ik mijn huis
verlaten , om een' verren patiënt te bezoeken, wiens toeíiand
mijne bijzondere oplettendheid vorderde. Omfcreeks elf ure,
bij liet naar huis keeren , trof een roodachtig fchijnfel aan
de lucht, in het noordwesten, mijn oog, en ik nam den
weg naar dien kant; de flokerij van B. ftond in brand. Dit
gebouw vormde een langwerpig vierkant , aan welks eene
uiteinde, in een' regten hoek, een oude vleugel hond, waarin
woningen gevonden werden ; aan de tegenovergeftelde zijde
flond een nieuw, zelfs nog niet eens voltooid gebouw.
Bij mijne komst vertoonde de groote plaats der branderij
een fchouwfpel van drukte en levendigheid. Drie brandfpuiten dreven reeds onophoudelijke waterítroomen op de daken

9Z

FRAGMENT UIT DE GEDENKSCHRIFTEN

en door de venflers, waaruit de vlammen naar buiten floegen.
Het is een fchrikkelijke f'rijd, in welken de mensch het eene
element gebruikt, om over het andere te zegevieren. De
grond der plaats, die blank van water fond, kaatfte de vlammen terug, en verblindde de oogen door dezen fchijn , welken de beweging der rondloopende menfchen , die het water
reeds tot aan de enkels hadden, gedurig braken deed flikkeren.
De opzigters waren op hunne fpuiten geklommen, en deelden van daar naar alle kanten hunne bevelen uit; zij fc'hreeuwden door fcheepsroepers, om van de fpuitgasten op het dak
verflaan te worden , die nu eens door dikke rookwolken aan
het gezigt onttrokken werden, dan weder te voorfchijn kwamen , en naar eene rij bronzen Randbeelden geleken, welke
men in een' oven gloeijend gemaakt heeft. Natuurlijk bleef
ook ik niet werkeloos, en na eenige minuten droop ik, als
al de overigen, van water en van zweet,
De arbeid, waaraan ik deel nam, beftond in het naar bui.
ten helpen brengen der vaten met flerken drank, die in de
pakhuizen lagen, en van welke men met reden vreesde, dat
zij vlam zouden kunnen vatten. De weg, langs welken wij
de pakhuizen bereiken moesten, liep over eene foort van
platte- form, in welke een groote ketel, die tot het distil.
leren gebruikt werd , vastgemetfeld was. Hij was zeer diep,
en had van boven eene opening van twee of drie voet over
het kruis. Boven ons was Gene zoldering , welker balken
met de uiteinden aan de eene zijde in eenen muur lagen,
die nog alleen ons van de vuurkolk fcheidde. Twee- of
driemaal was ik heen en weder gegaan , toen iemand mij
deed opmerken, dat de einden der balken reeds vlam gevat
hadden; dat dus binnen kort de zoldering zou inflorten, en
den tegenoverílaanden muur, welks- metfelwerk nog niet eens
droog was, met zich naar beneden zou rukken.
Ik deed eenige fchreden naar den uitgang; daar riep mij
van den anderen kant iemand om hem te helpen.
Ik wierp een' blik op de zoldering boven mij ; zij fcheen
nog zoo hecht, dat ik niet denken kon, dat het gevaar zoo
onmiddellijk nabij was. Derhalve ging ik naar eene ladder,
welke aan de tegenovergellelde zijde frond; maar naauwelijks
had ik die beklommen, of eene menigte muurpuin viel over
lnij heen. Hoe ik ongekwetst bleef, weet ik nog niet. De
ladder lag aan Rukken ; eene wolk van rook, ílof en vuur
verborg niij eiken uitgang,
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Ik verloor mijne tegenwoordigheid van geest , en wilde
blindelings wegvlugten ; eene nieuwe ílorting van fleenen en
brandend houtwerk floot mij den weg. Reeds dacht ik niet
anders dan dat ik in dezen vuurregen zou omkomen , toen
de grond onder mijne voeten mij plotfeling begaf; ik viel ,
en terílond daarop trof metaalklank mijn oor; ik was in den
grooten distilleerketel geftort. Goed, dacht ik, zoodra ik
van mijnen eerflen fchrik bekomen was ; in dit zonderling
verblijf ben ik ten miníle voor de grootuie puinbrokken veilig.
Ik was niet bezorgd, hoe ik er weder uit geraken zoude,
wanneer de brand gebluscht zou zijn, en poogde in mijnen
ketel de bestmogelijke plaats te kiezen , waarbij , door de
geringde beweging, de reeds vernomene metaalklanken zich
herhaalden.
Ik hoorde bellendig het gedruisch van brandend hout en
(tukken muurs , die nederploften , voortrolden , aanbonsden
en weder terugvielen. Het was een geweld, alsof de wereld
boven mij verging. Een oogenblik dacht ik, dat de ketel
van boven geheel blootlag; doch de flookplaats, waarin hij
vastgemetfeld was , befchermde hem en mij. Eene tamelijke
hoeveelheid puin viel door de opening op den grond des ketels ; en hieraan , gelijk men later zien zal , heb ik mijn levensbehoud te danken. Een geweldige balk viel weldra, regt
ketels ; het koper boog, zonder te-flandigopers
breken, en kreeg ílechts naar binnen groote bulten. Bij den
verfchrik'kelijken wedergalen in mijne koperen gevangenis
achtte ik mij verloren. Ik poogde langs de wanden van den
ketel naar boven te klimmen. Vergeeffche moeite; zij waren
fpiegelglad. Mijn kerker was ten minfle veertien voet wijd
en bijna even zoo hoog. Uit dezen afgrond kon ik onmogelijk ontkomen. Ik poogde mij thans een naauwkeurig denkbeeld van Inijnen toehand te verfchaffen; — zie, daar waggelde geheel de oude muur en ftortte in! De meeste broken pains rolden over mij weg; maar, toen ik nu ook den
vurigen oven boven mil zag, gaf ik mij aan wanhoop over.
I let regende g;oeijende asch ; zij viel in mijn hol, als eene
vurige fneeuw. Ik hield mij digt aan de wanden van den
ketel, om minder blootgefleld te zijn aa , de brandende flukken, die door de opening naar beneden vielen. Elk oogenblik verwachtte ik den dood , drukte reeds de oogen toe,
neigde het hoofd , en boog Inij , om den laatalen flag te ontvangen. De verblindende fchirtering der vlammen , die als
-

„
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uit den krater van eenen vuurberg naar alle zijden uitbraken ,
en welker wederfchijn mijne gevangenis als goud deed glinIleren, bragt mij weder tot mijzelven.
Terwijl de brand dus woedde, ruischten mij de ooren, en
over, om en in mij gingen dingen om, die geen menfchelijke geest bevatten , geene pen befchrijven kan.
Na eenigen tijd begon her rustiger te worden, en ik peins.
de op eenig middel , om uit den ketel te geraken. Langs
het koper naar boven te klimmen, was ondoenlijk ; ik maakte
van mijne kleedingflukken eene foort van touw, bond er een'
fleen aan, en wierp dien in de hoogte, hopende dat hij zich
om den rand des ketels zou vastzetten en ik zoo misfchien
mij aan mijn touw zou kunnen naar bóven werken. Vergeefs ! de ketel flak boven het metfelwerk , waarin hij fond,
niet uit, en leverde dus nergens een punt, waaraan zich iets
kon vasthechten. Ik riep , zoo luid ik kon ; geen autwoord. Ik wierp met al mijne kracht eenen tleen tegen de
metalen wanden van mijnen kerker ; de klank, die anders
door de halve fad gehoord had moeten worden, verloor
zich onder het gerommel en geklater der brandende en nederílortende balken en het gefchreeuw der arbeidende menigte.
Ik poogde, zoo veel het zich doen liet, mij bedaard te
houden , en met gelatenheid het einde van den brand af te
wachten. Vervolgens kwam ik op de gedachte, dat men mij
misfchien hooren zou , wanneep ik door de kraan van den
ketel riep. Ik knielde neder , om mijnen mond aan de opening van de kraan te kunnen brengen. Aan mijne handen
droeg ik dikke, door en door nat gewordene handfchoenen;
het was dus eerst toen ik met mijne wang aan het koper
raakte, dat zich eene voor mij fchrikkelijke waarheid openbaarde ; het metaal was brandend heet. Nog kan ik niet
zonder ontzetting aan mijne toenmalige gewaarwordingen
denken. In den vreefelijk(len angst fprong ik op , deed de
geweldigfte pogingen , om te klauteren , te fpringen — den
hemel zou ik hebben willen bellormen ; ik fchreeuwde, ik
brulde om hulp ; het knetteren der vlammen was het eenig1Ie antwoord , dat ik kreeg. Vermoeid zette ik mij op een'
hoop puins neder. Nu , dacht ik , zal ik, in den letterlijken
zin, in eenen zevenmaal getlookten , gloeijenden oven gelouterd worden!
Ik bragt de hand aan mijn voorhoofd; het koude zweet
parelde daarop. Ik haalde mijn' kleinen thermometer uit den
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zak; een werktuig, dat ik meestal bij mij droeg, om den
warmtegraad van het mogelijk voor een' mijner lijders noo.
dige bad te beproeven; hij wees op 40 graden Réaumur.
Ik legde den bol aan het koper; het kwikzilver tieeg zoo
fnel, dat ik den thermometer teríiond weder terugtrok, uit
vrees dat hij aan Hukken zou fpringen. Eenigen tijd bleef
ik als verfijfd en onbewegelijk; daarna fchreide ik. Ik moet
het erkennen, mijn moed ontzonk mij bij het denkbeeld der
folteringen, welke mij wachtende waren, wanneer de ketel
gloeijend wierd, hetwelk ik alle reden had te vreezen. Deze
zwakheid, indien men het zoo noemen wil , deed mij in
het gebed de kracht zoeken, die mij ontbrak. Ik bad. Ik
fineekte God, mij tot de harde beproeving, die mij wachtte,
te willen flerken ; mij niet aan wanhoop ter prooije te laten.
Het was niet vergeefs. Ik werd geruster en bedaarder. Ik
frond op , en waagde het gevaar in het aangezigt te zien.
De thermometer rees tot 45 graden; volgens de proeven
van FORD I CE en BANKES echter, dit bedacht ik , kunnen
de zenuwen van den mensch , een' tijdlang, meer dan. dubbel
deze hitte verdragen, zonder wezenlijke Itoringen te onder
bezielde mij weder, toen ik-gan.Eefchduwvop
mij mijne eigene talrijke proefnemingen herinnerde.
L AROC HEF O U C A U L T'S kind bevond zich in eenen
oven van 142 graden. S ONNE R AT verhaalt, dat in de
heete bronnen op Manilla, bij 65 gr., levende visfchen gevonden worden. Dezelfde reiziger had op het eiland Lufon
planten gezien, welker wortelen door eene beek befpóeld
worden, die 79 gr. tot middelbare temperatuur heeft. Ein
ik mij ook nog gerust met het geloof, dat de-delijkf
ketel Hechts door het vuur van boven verwarmd werd; dat
dit in hevigheid moest afnemen, en he metaal dus weldra
verkoelen zou. Maar ach! de thermometer bleef nog altijd
rijzen, en. zelfs hei laatíie overfchot van hoop verdween.
Thans wilde lit berekenen, hoe heet het koper zou moeten
worden, eer de mij omgevende lucht tot 120 gr. gerezen
was; eene hitte, welke te d.00rftaan ik nog voor mogelijk
hield. Mijn brein verwarde zich , en mijne berekeningen hadden weldra een einde. Evenwel was mij nog tegenwoordigheid van geest genoeg overgebleven, óm het volgende, om
zoo te fpreken, wetenfchappelijke testament op te Hellen,
hetwelk blijkbaar in de zekerfie verwachting van den dood
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gefchreven is , en dat ik in zijnen oorfpronkelijken afgebru
ken' vorm den lezer voorleg:
„ Ik ben Doctor C. uit de ilraat N. Zoodra men dit pa
pier vindt, fueile men naar den distilleerketel , waarin ik anders moet verbranden, wijl eene ladder onder mij gebroken is.
Half een ure 's nachts. (Reeds eens had ik het vooraf
papier aan eenen fleen vastgemaakt -gandefch,rv,t
en dien naar buiten geworpen ; waarfchijnlijk is hij in het
vui'r gevallen,) Mijn testament zal men in de linker
fchuiflade van mijn' lesfenaar vinden. G c OR GE N. moet
mijne papieren in bewaring nemen. Die, welke S. betreffen,
vernietige hij. — Mijne doornatte kleederen rookera. Therm. 52°.
„ Fier minuten later. De lucht is verflikkend. Ik druip
van het zweet. Ik zal echter fchrijven, zoo goed ik kan.
„ Kwart vóór een ure. Therm. 55°.
„ Twee minuten later. Therm. 60°.
„ Drie minuten later. Therm. 66°. Mijne kleederen zijn
droog als tonder; zij zijn geheel tlijf.
„ Een ure, vif minuten. Therm. 77°. Ik heb mijne
kleederen uitgetrokken en houd die boven mijn hoofd; de
buitenlucht zet die binnen is zoodanig aan , dat de hitte ondragelijk wordt.
„ Een ure, acht minuten. Mijn horologie brandt mij ; ik
heb het van den band losgemaakt; mijn potlood wordt zeer
heet. En evenwel is mijn ligchaam nog koel. De leer
van ..... over de voortplanting der hitte moet onjuist zijn.
„ Een ure, dertien minuten. Therm. 90°. Een ure, zes
Therm. 92°. Ik heb alles uitgetrokken, behalve-tienm.
mijne laarzen, Ik kan niets op mijn ligchaam dulden. De
lucht, die ik uitadem, komt mij koeler voor, dan die, welke
ik inadem. Mijn horologie flammt fill, omdat liet metaal zich
uitgezet heeft. Therm. 99°. — De vlammen boven mij ver
wordt gedurig donkerder. De zoomen van den-doven.Hr
ketel zijn vuurrood. 0 mijn God ! waar ik thans fchrijf,
zou water koken. Zonder het puin , waarop ik fla , zouden
de kleederen onder mijne voeten verbranden. Ik heb mijnelaarzen uitgetrokken; het ijzer aan de hakken heeft den
zoom mijner kleederen verzengd. De flank van verbrand Ieder zou mij thans in zwijm hebben doen vallen. Ik begraaf
de hakken mijner laarzen in liet puin, om ze te verkoelen.
„ 104°. Ik zal levend gebraden worden. Mijne laatcc
gedachten zijn mijne vrouw en mijne arme kinderen. 0 God
„
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ontferm u over ons ! Verleen hun de kracht , die snij reeds
begeeft ! P it n I. A R. alleen heeft geleden, wat ik .... Een
os kon hier gaar braden.
„ 110°. Mijne handen zijn vol brandblaren. De ketel is
aan de eerie zijde geheel gloeijend. Groore God! hoe lang
moet dit nog duren! Spoedig beu ik geheel verdroogd. 0
hemel ! laat mij Herven, eer ik op het gloeijende metaal val!
O mijn lieve .....
„ Honderd en elf graden ! Nu kan ik den thermometer
niet langer vasthouden... Daar is hij gevallen en gebroken.
Wie deze regels vindt , breiige dezelve naar C. in de N. itraat.
lk beveel ze aan zijne befcheid..... De hitte wordt gedurig Ilerk... De metaalreuk verftikt mij. Ik kan niet meer
fchrijven; mijn potlood brandt vreefelijk. De hitte wordt
nog ontzet... Mijn ingewand keert mij om in het lijf. 0,
welk een fchrikkelijke dorst ! Het ademhalen wordt gedurig
:noeije. e .... Ik ben niet blaren overd.... Lieve God ! wat
heb ik misdaan ? Ontferming, o mijn God ! Erbarmen, om
Jezus Christus wille ! Ik flerf — ik vergeef alle mijne
vijanden — genade, mijn God!"
Ik gevoelde, dat ik gedurig zwakker werd, wikkelde fuel
mijn zakboekje, benevens een handvol puin, in mijn' zak
raapte alle mijne krachten bijeen, om dien uit mijn-doek,n
gloeijend kerkerhol naar buiten te werpen. De flingerende
beweging van mijnen arm veroorzaakte mij eene pijn , alsof
ik hem in kokend water gedompeld had. Weldra gevoelde
ik geene onaangename aandoening meer ; ik bemerkte, dat dit
de zwakheid was , welke het bezwijmen gewoonlijk vooraf
ik dankte den hemel, en hoopte te kunnen fterven,-gat;
eer ik tegen de vurige muren viel , die mij omgaven. Niet
deze teekenen verdwenen weder, en ik werd bij her--temin,
haling aan den verfchrikkelijktlen doodskamp prijs gegeven.
De huid van mijn aatigezigt, van mijnen hals, van mijne
fchouders was niet blaren overdekt; ik voelde de vernielende
werking van liet vuur bereids in mijn gebeente. Het bloed
in mijne aderen fcheen opgedroogd en door de uitwafeming
uit huid en longen als verteerd. Ik fchrijf het toe aan het
gebrek aan vochten , dat niet mijne huid eerie eenige brandblaar geworden was. Het denkbeeld der pijnbank is te zwak
om mijn lijden uit te drukker,. De nog van tijd tot tijd opilikkerende vlammen verdoofden eindelijk geheel en al, en
lieten mij in het donker; eene ijfelijke donkerheid, waarin ik
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eerst regt den glans van het gloeijende koper kon zien, hetwelk aan den kant der kraan reeds wit geworden was!
Eene verfchrikkelijke gedachte kwam in mij op ; eene gedachte , welke de Booze zelf mij in d^_ ziel gehort moet hebben.
Een frisfche nachtwind deed de wegftervende vlam boven
den ketel weder opflaan. Eene plotfelinge helderheid toonde
mij mijne verfchroeide kleederen, op welke ik mij nog ilaande gehouden had. I1, rukte mijn vest in de hoogte, flak de
hand in den zak — eenige geldflukken, welke ik bij mij gehad had, hadden zich door den zak henen gebrand. Ach !
het was niet mijn geld, dat ik zocht — het was ... mijn
mes! ... Ik grijp het, open het ten halve . .. brand mij
de vingers aan het lemmer . ... en werp het heillooze werktuig weg, met den uitroep: „ 0 God , leid mij niet in
verzoeking !"
Mijn gebed was verhoord. Ik verneem Remmen boven
mij , vervolgens treden ... die zich verwijderen ... die naderen ... men komt mij te hulp!
Bijna zes weken lang kon ik het bed niet verlaten. Ik
ben zeker, dat, zoo mijn thermometer niet gebroken ware,
hij een' nog veel hoogeren graad van hitte zou aangewezen
hebben, dan die van n LA G D E N en B A N K E s. Nog eenige
minuten en ik ware geftorven; ontwijfelbaar heb ik eene
grootere hitte verduurd, dan ooit cenig mensch ter wereld.
Ondertusfchen is de temperatuur van mijn ligchaam , eenige
plaatfen aan het onderlijf uitgezonderd, niet hooger geklommen dan 450. Ja, het bragt mij veel verli Ling aan, wan.
neer ik de palmen mijner heete handen op eenig ander ge
mijn ligchaam kor leggen. Het verfchil tusfchen-deltvan
van mijn ligchaam en die der mij omgevende
temperatuur
de
dampkringslucht was zeker fieeds nabij de 90 G .
..

Dublin.
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1 Is font pas/es, ces jours! — mijn vriend, met uw' bril op
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gelwitte en daarom onmannelijke handen, uw' officieuzen
glimlach om de lippen. Mijn waarde fat, dandy, ëéndagsvlieg in het leven, boterbloem op het veld der maatfchappij !
gij hebt, comme il faut, een jaar doorgehomberd, doorgewhist, doorgewalst, doorgedroomd, doorgeflenderd. Gij hebt
Mad. E S c ci B OR N hooren zingen, en mede geapplaudisfeerd,
dat uwe dameshanden gloeiden. Gij hebt, met uwe chère,
eenige verhandelingen in de Maatfchappij , niet Tot Nut van
't Algemeen, maar der Kunfien en Wetenfchappen, achter het
Paleis , quaff aangehoord , en op den kleinen ivoren knop
van uw' rotting gezogen, toen gij niet fnateren kondet;
(in Felix komt gij niet; men deballotteerde u, meen ik wel.)
Gij hebt eenige zomerdagen of weken op het land doorgebragt, en u daar gruwelijk verveeld. Gij hebt het koffijhuis
trouw bezocht, en er telkens een half dozijn vreemdelingen
door uw gefnap geërgerd. Gij hebt met courage het Handelsblad, den Avondbode gelezen, en Benige nieuwe Fran/the
Romans verflonden; voorts uwe coupons afgeknipt, uwe
cigaren gerookt, uwe flesch gedronken, uwe garderobe gecompleteerd, uwe ziel vergeten, uwe witte handen gefoi_
gneerd, bedaard gedebaucheerd. Gij hebt dapper geleefd gedurende 1837, mijn waarde fladgenoot! Een gelukkig Nieuwjaar! comprenez-vous?
Ijs font pasfés, ces jours! — ook voor u, dienaar van den

gevleugelden lllerkurius, fleunpilaar van /ImJlels beurs of
beurskast, van buiten beplakt, van binnen verlakt. Nog
fchemeren de getallen u voor de oogen, toen gij voorleden
week uwe rekening gefloten hebt, en uwe aandeelen in de
Haarlem/die en Rotterdam/che Spoorwegmaatfchappij in derzelver loketkastjes hebt gelegd, en nog eens nagezien, of
alles op zijne plaats was. Hoe is het, mijn vriend ! zijt gij
tevreden over uw debet en credit? Is uw kapitaal toegenomen? Kunt gij er eene meid meer, eene flesch meer, eene
danspartij voor uwe ongehuwde dochters meer, een fouvenir
voor Mevrouw meer, een rijpaard voor uwe opgefchotene
zonen op nahouden? Ik wensch dat van harte, al ware het
maar, om u meer in de belastingen te laten betalen, — gij kunt
en voor dezen fielt zich de Redacteur van dit vaderlandsch
Tijdfchrift niet in de bres. Heil ons Vaderland, waar zulke
portretten tot de uitzonderingen behooren!
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liet wel misfen — kijk niet zoo boos - wij weten het immers wel, gij hebt met uw rentegevend kapitaal niet ongelukkig gefpeculeerd ; gij loopt voor niet niet zoo deftig naar
de beurs, en uw Makelaar in Effecten neemt ook niet voor
niet zoo nederig den hoed voor u af. Zoon van Merkurius!
vergeet uwe ziel niet, te midden der wisfels , banknoten
kasfiersboekjes en coupons ; — gij mogt haar eens niet weder kunnen vinden tusfchen al die papierenrommel. Het ga
u wèl ! En uwe kantoorbedienden — hoeveel hebt gij hun
voor nieuwjaarsdouceur gegeven? 't Kon er dit jaar wel
af. — Een gewenscht Jaar,, Mijnheer !

d d'autres! — Lieve Mevrouw! hoe hebt gij uwen
winter gepasfeerd, op het Bal, in het Concert, of in de
kinderkamer? leis-à -vis van een' galanten hombre-fekondant,
of vis-R-vis van uwe kinderen, in of buiten uw huis? Gij
hebt een jaar achter den rug, en r^isfchien heeft uw waarde
heer gemaal er een op den rug ; in dien zin meen ik , dat hij
uwe fatfoenlijke uitgaven betalen moet , en fomtijds , knorrig
genoeg, zegt: „ Meent gij , dat het geld mij op den rug
wast ?" Ik hoop voor u, dat de lieve echtgenoot een' Breeden rug heeft. Gij hebt in het gepasfeerde jaar noodig gehad, voor Comedie-, Bal- en kerkkleederen, hoeden, doeken (witte en roode) , buiten de koets- , brommer- en Iledegelden -- fumina fummarur — ? Gij wendt het hoofd gemelijk af, lieve, elegante, fchitterende Mevrouw ! Ach ! ik
geloof, dat het laatfile jaar u, hoewel met vlag en wimpel
uitgedost , niet gelukkiger heeft gemaakt. Ik heb n , eenige
maanden geleden, aan uwe lieve kinderen herinnerd, deze
zijn en blijven voor u de fchoontle nieuwjaarsgefchenken , —
gij hebt daar een geheel jaar €enoeg aan. 0 , ik fmeek het
u, edele, deftige, prachtige Mevrouwen, vergeet uwe kinderen niet ! Vergeet hen niet geheel en al , wanneer de wereld u, in al uwe bekoorlijkheid, wierookdampen toezwaait !
Denk toch, dat uw kind, dat te huis onder de Bonne zit,
(zoo als uw man onder u) iets meer is, dan een handfchoen op een Bal, of een vischje op de keeltafel.....
Ik wensch u een gelukkig Nieuwjaar!
Jongeheeren en Dames ! — dat de lieve zon voor en op u
fchijne , op eiken Zondagmorgen na kerktijd , ten einde gij
uwe refpective plaats op de indispenfzble pantoffelparade kunt
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bekleeden! Het zonde mij voor n , jonge Dames, geweldig
fpijten, als gij wegens hecht, guur weder, of wegens een
ongelukkig flerfgeval in de familie, verhinderd waart geworden om u daar te prefeateren; want fommigen zijn minder
aimabel in het rouwgewaad , en men dient dan zich een wei.
nig in acht te nemen , niet voor den tagt, maar voor het
publiek. Ik geloof, dat drie vierde van u het nieuwe jaar
intreedt met deze gedachten : verloving , bruiloft, bruid
corbeille, huis op de Heeren- of Keizersgracht, bui -fchat,
bij /lrnhem, 4 meiden , 2 knechts, brillante equi--tenplas
page, foupers , diners , etc. Ilt wensch , dat gij dit alles
vinden moogt , en nog wat meer -- uzelven ! want dar is
nog beter. Gij zult eenmaal, in volgende jaren, Nederland.
fche mannen en vrouwen worden; gij zult, als de Heerwil,
Nederlandfche burgers aan Vorst en vaderland leveren; —
daarom raad ik u , lieve fchoonen , in tijds naar iets be.
ters uit te zien , dan naar de modes. Als JACKSON , SINK EL , B A H L M A N N , en al die ellendige hoedenwinkels , de
magneetnaalden zijn van uwe harten , dan verzeker ik ti , dat
hier eene geweldige miswijzing be(Iaat, zoo erg , dat uw
vermogen, dat van uwen aanfiaanden eleganten echtvriend
die aan uwe zijde pirouetteert , zal (}randen , en gij er niet
half zoo goed zult afkomen als de wakkere Kolonel DE
ST U ER S van zijne koraalklip. Belooft gij mij , In dit jaar
wat verfiandiger en zuiniger te zijn? Gij zijt anders zoo
fchoon , zoo lief, zoo welgemanierd -- maar ! ... Ik wensch
u een zalig Nieuwjaar!

,Im/lerdam , 1 Jan. 1838 .

JA C O P O.P U C K-W1 O R D A X .

EEN DAG LEY^?NS VAN LOUIS- PHILIPPE, KONING DER FRANSCHEN.

K oning

LOUIS- PHILIPPE flaat des morgens ten 8 ure op .
Zijne eerfie bezigheid is , de hem overhandigde brieven te
lezen , en de incest dringende zaken van den dag te regelen.
Zulks verrigt zijnde, begeeft hij zich ten 9 ure naar zijne
kleedkamer, waar zijn gezin zich alsdan bij hem vervoegt.
Terwijl de Koningin , de Prinfesfen en derzelver broeders
met elkander praten , en wel doorgaans op eene levendige,
vrolijke en geheel ongedwongene wijze , fcheert zich de
Koning, en belleedt vooral aan zijne tanden , die zeer wit
en regelmatig zijn, eene zorg, die aan het overdrevene grenst.
Zijn toilet gemaakt zijnde, neemt de Vorst, die intusfchen
bellendig in het onderhoud van zijn gezin deelde, te midden
van hetzelve plaats , omhelst zijne kinderen , en vermaakt
zich zeer met de aardigheden, welke zij elkander zeggen,
en die hij door eigen voorbeeld gaarne uitlokt.
Ten 10 ure ontbijt de Koning zeer matig en kort, beftaande het ontbijt gewoonlijk uit aardappelen dood eenvoudig toebereid. Van tafel oprijzende, gaat hij het metfelwerk
bezigtigen , dat in het kasteel nooit ophoudt ; en niet zelden
.
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ziet men Z. M. terugkeeren , de kieedercn bedekt met pleisterkalk , daar hij tot in de hanebalken, ja fomwijlen op de
daken klimt , om zelf zich te overtuigen , dat en hoe zijne
hevelen worden ten uitvoer gebragt , en te praten met de
werklieden, die niet altijd bewust zijn , dat de man . met
Wien zij zoo gemeenzaam keuvelen, de Koning der Franfchen is.
Dit rondwendelen duurt tot 1 ure, het uur , dat de Raad
der Ministers vergadert. Nooit blijft de Vorst in gebreke,
denzelven bij te wonen. Hij plaatst zich aan de algemeene
tafel , neemt een vel papier, en, terwijl hij oplettend
luistert naar het verhandelde , teekent hij , met de pen,
allerlei , nu eens koddige, dan denkbeeldige , dikwijls hekel ende figuren. I-lij fluit de zitting van den Raad met het
refurneren der beraadflagingen , en meestal met het aanwijzen van den gang, dien men te volgen hebbe. Na het fluiten der zitting maken zich de MMinisters, als om ftrijd,
meester van de der Koninklijke penne ontfnapte fchetfen,
om daarmede de Albums der I-lofdames te verrijken ; terwijl
de teekenear onbewust blijft, welk een' prijs men op deze
fchetfen fielt.
Nu doorkruist de Koning de Tuileriën en de Louvre. Dik
treedt hij de werkplaatfen der veelvuldige kunfienaars-wijls
binnen, met arbeid in de Louvre belast. Zijne meestgeliefde
fchilders zijn de Heeren ALA U Y en c O U R Tr. Hij gaat bij
lien zitten, befchouwt met het oog eens kenners hunnefchet,
fen , zegt zijn gevoelen , doorgaans den 4empel dragende van
4 ene gezonde kritiek , en verblijdt zich met goedhartigheid
over het voltooijen hunner fehilderfiukken. Die werkplaatfen
verlatende, ontfnapt hem fomwijlen een zucht , en werpt hij
een' droefgeestigen blik op het plein der Louvre en de kaai jen, Met fmart herinnert hij zich den tijd, toen hij , met
de paraplui onder den arm , de f}zaten van Par Js doorwan
gebouw in oogenfchouw nam,-del,kniuwopgtre
en niet naliet te vertoeven voor de prent- en caricatuurwinkels. Men kent het woord, vóór een paar jaren van hem
uitgegaan , tot een' beambte van zijn huis , die eenen Kapitein van de Nationale Garde wilde berispt hebben, omdat deze,
nog beflijkt , zich aan 's Konings tafel nederzette : „ Doe
hem geen verwijt: hij is gelukkig, zich te mogen bemodderen !"...
Wanneer het uur des middagmaals is gekomen, zet de Koningin alleen, met hare kinderen, hare fchoonzuster en de
genoodigde gasten, zich aan tafel, zonder naar den Koning
te wachten, die eerst tegen het eind des maals verfchijnt.
Hij bedient zich zelf van een bord foep , doch hetwelk hij
dikwijls moet laten flaan, omdat zij koud geworden is; ver
zet men hem een kuiken in rijst voor, dat hij ont--volgens
leedt en meestal geheel opeet; waarna hij een' tros razijnen
of eenige andere gedroogde fruit neemt, opftaat, en, met
zijn desfert in de hand, in liet naaste vertrek gaat, waar al
de dagbladen, in Frankrijk het licht ziende, liggen.
De Koning l e s t met oplettendheid dien grooten hoop van
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iiaatkundige vertoogen, en vermaakt zich niet weinig met de
oneerbiedige fpotternijen , welke het nitfchot dier dagbladen
zich omtrent hem veroorlooft. Ten tijde dat de Charivari
en dc Caricature fchïer eiken dag hem perfoonli.jk aanrandden, zag men hein dikwijls lagchen over deze losbandigheden
der kunst, en die des avonds zelfs fomtijds aan zijne familie
vertoonen.
De dagbladslectuur geëindigd zijnde, begeeft zich de Ko
wederom naar zijne gen.alin, en ontvangt de perfonen ,-nig
die tot de avondreceptie worden toegelaten. Het onderhoud
van den Vorst, wanneer niets In den loop van den dag hem
ontltemd heeft, is allezins opgeruimd en ongedwongen. Hij
heeft veel gezien, weet veel, vertelt goed en doet zulks gaarne.
Met de klok van 10 ure begeeft zich de Koning naarzijne
vertrekken, ontkleedt zich , trekt zijn' kamerjapon aan , en ar.
beidt niet zelden tot 2 á 3 ure in den morgen. Nooit zet
LOU I S-P UI L I PP E zijne naamteekering onder eenig ftuk ,
zonder vooraf van den inhoud kennis te hebben genomen.
Wanneer het niet al te laat is geworden, gaat de Koning
naar het verblijf der Koningin; anders fpreidt een kamerdie.
naar hem een veldbed, welks hardheid den Koninklijken flaper de rustbank moet herinneren, welke hem in zijne jeugd
was befchoren. (*)
(*) Terwijl dit Rukje onder correctie is, lezen wij het ook in eene onzer
Couranten. Sedert de Dagbladen zich, om hunne kolommen te vullen, op
het terrein der Tijdfchriften hebben verplaatst, en almede letterkundig Mengelwerk geven , is liet niet mogelijk, altijd dusdanig zamentreffen te ontgaan.

Redact.

DE EONINI{LIJIE VIOOLSPELER.

K

AREL IV van Spanje was, gelijk bekend is, een groot
liefhebber van de toonkunst, naar wilde gaarne doorgaan voor
een Virtuoos. Gedurende den tijd, dien hij (door den dwingeland Iv n POLE o tv van alle flaatszorgen ontlast) in Frankrijk
doorbragt , ontving hij met genoegen vericheidene muzikantein in zijne Koninklijke gevangenis, en voerde dikwijls kwartetten of anJere flukken met hen uit. De viool was het infirument, dat Z. M. befpeelde; maar, fchoon hij aan den
grooten kunftenaar B 0 U C HE R den titel van Eer/fen Violist
van zijn Huis had gegeven, fond hij hein niet toe , bij
kwartetten , anders dan de tweede partij te fpelen, en nam,
overeenkomftig zijne Koninklijke waardigheid, de eerfte partij
op zich. Dan, wat gebeurde? De Koning liep al de anderen
vooruit, en kwam feeds het eerst aan het eind van de bladzijde. Geese noten meer te fpelen vindende , floeg hij de
armen kruifelings over elkander, zag de kunfienaars medelij_
dend aan, en haalde de fchouders op, als om hen van traag.
heid te befchuldigen.
Uit eerbied voor zijnen rang '-- niet voor zijn kunsttalent —
maakten de muzikanten de eerfee keeren geene aanmerkingen
over liet voorgevallene; integendeel, zij deden hun best, om
II 2
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niet KAREL gelijken tred te honden ; dan vergeefs — zij
kwamen altijd te laat. Eindelijk toch verdroot zulk eene ge.
brekkige uitvoering van fraaije flukken BOUCHER zoozeer,
dat hij , zijne waarde als toonkunftenaar gevoelende, de vrijheid nam , Z. M. onder het oog te brengen, dat hij altijd te
vroeg gedaan zou hebben , indien hij zijne pauzen niet telde.
„ Mijne pauzen ! mijne pauzen ! wat meent ge daarmede V'
vroeg de beleedigde Monarch, zich herinnerende dat hij Ko.
fling was, juist op het oogenbilk dat hij zulks had moeten
vergeten : „ Mijne pauzenl Ben ik dan geboren om pauzen
te tellen ?"
Men begrijpt, welke heerlijke Concerten die waren, in
welke Koning KAREL IV medefpeelde!
Somtijds evenwel gevoelde hij zijne nietigheid , en vreesde
zelf, de voorgelegde muzijk niet naar eisch te zullen kunnen
uitvoeren. Wat meent men, dat de waanwijze Vorst dan
deed? Hij plaatfile BOUCIER achter een kraamfchut en liet
dezen fpelen, terwijl hij zelf er vóór fond, welde vereischte
gebaren makende, maar den firijk(lok niet aan de haren doende raken. De toehoorders , op een' gepasten afítand gezeten,
bewonderden de, naar den eisch, krachtige of finelten.
de toonen , die hunne ooren ßreelden , en juichten , aan
het einde van het ftuk , der. uitvoerder uitbundig toe. K ARE t
IV deed dan een paar flappen voorwaarts, en liet zich de
toejuichingen aanleunen.
'S LANDS WIJS 'S LANDS EER.

Een jong Engelschman werd, gedurende zijn verblijf te Na.
pels, door een' Napolitaanfchen Cavalier, aan wien hij nanbe_

velingsbrieven had, in een voornaam avondgezelfchap bij eene
dame van hoogen rang ingeleid. Terwijl bij aldaar vertoefde,
ontvreemdde men hem zijne gouden fhuifdoos. Den volgenden
dag beyond hij zich in eenen anderen gezelligen kring, en
zag, tot zijne verbazing, hoe een heer uit het gezelfchap de
hem ontvreemde doos uit den zak haalde en daaruit een fnuifje
nam. Ijlings drong hij naar zijnen vriend. „ Die heer daar,
in dien met goud geborduurden rok," fluisterde hij hem toe,
„ fnuift uit mine doos; kent gij hem " — „ Stil ! í1i1 !"
waarfchuwde de vriend ; „ dat is een heel voornaam heer!"
„ Wat raakt mij dat ?" riep de Brit; „ ik wil mijne doos
weder hebben. Oogenblikkelijk zal ik er hem over aanfpreken. ° — „ Om 's hemels wil, maak toch geen gerucht !"
fmeekte de Napolitaanfche Cavalier; „ laat de zaak aan mij
over; ik zal u uwe fihuifdoos terug bezorgen." Op deze
verzekering bedaarde de Engelschntan en begaf zich naar huis.
Des anderen daags bragt zijn vriend hem werkelijk de doos.
„ Hoe hebt gij haar wedergekregen ?" vroeg de Brit; „ lkebt
gij den dief doen vatten 7" — „ Wel neen ," hernam de Na.
politaan, met een' glimlach; „ ik wilde opzien vermijden, en
daarom heb ik ze hem weder uit den zak geßolen.D 1
Meng. No. 1. bl. ix. reg. 4, flaute tezin; lees: tegenzin.

MENGEL WERK.
OVER DEN INVLOED VAN FRANKRIJK OP NEDERLAND,
ZOO WEL IN HET STAAT- ALS LETTERKUNDIGE.

Door
N. G. VAN KAMPEN.

(Voorgelezen in eenen geletterden Kring.)

V óór eenigen tijd betuigde ik den wensch, dat, wanneer immer weder (hetgeen God verhoede 1) inlandfche
twisten Nederland mogten verdeelen , men toch geene
vreemde Mogendheid, vooral Frankrijk niet, als befechtfler daarvan mogt inroepen. Dit deed mij denken
aan den invloed , welken Frankr ijk van oudsher af,
zoo wel in een that- als letterkundig opzigt, op ons Vaderland heeft geoefend ; aan de belangrijke betrekkingen
met hetzelve , en de hemming onzer Natie omtrent alles,
wat Fransch is. Wij fpreken natuurlijk niet van de
vroeg{le tijden , toen de Franken nog een Duitsch volk,
en gedeeltelijk hier gezeteld waren ; toen in he paleis
van K AR E L den Grooten te Nijmegen de Teuto -,xfcne
taal zoo zuiver gefproken werd, dat hij daarin zelfs namen gaf aan de maanden en windfireken. Wij fpreken
van Frankrijk Hechts , zoo als het zich onder de c AP E T S geheel verwalscht vertoonde , (vergeeft mij dit
woord om der kortheids wille!) en omtrent Nederland meer
bepaaldelijk Hechts van onze voormalige Republiek en
tegenwoordig beflaande Koningrijk ; doch wij zullen ,
ten aanzien van de vroegere tijden , ook de Belgifche
gewesten niet geheel onvermeld kunnen laten.
In de elfde en twaalfde Eeuwen fprak men in onze
Provinciën nog enkel éénen of meer tongvallen der Duit
taal , daar het land, meerendeels onder den naam-fche
van Friesland bekend , zuiver Duitsch was. Ook hlaanI
MEN GELW. 1838, NO. 3.
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deren was dit, hoezeer het niet, gelijk de overige Ne
gewesten , van het Duitfche Rijk , maar-der/ani
van het Franfche Koningrijk leenroerig was , immers in
zoo verre het aan gene zijde der Schelde lag; maar dat
de Nederduit/che taal er tot diep in het tegenwoordige
Fransch- Vlaanderen de heerfchende was, ziet men zelfs
uit de namen der Reden en groote vlekken, Duinkerken,
Hondfchoten en Hazebroek. In de elfde Eeuw hadden
Holland, Utrecht en Gelderland geene of weinige punten van aanraking met Frankrijk ; doch deze begonnen
in het begin der dertiende Eeuw onder Grave W I LL E M I van Holland. Wij zien dezen de partij onihelzen van F E R D I N AND, Graaf van Vlaanderen , te
Frankrijk. Reeds toen begon de werking van den-gen
ftrijdigen invloed van Frankrijk en Engeland, die beide
verlangden in Nederland bondgenooten te verkrijgen.
Uit hoofde van het groote belang der fabrijken, die Engelfche wollen behoefden , was Vlaanderen doorgaans op
de Engel/die zijde, en wist nu ook, in den ftrijd tusfchen FILIPS AUGUSTUS en JAN Ivan Engeland,
Holland daartoe te belezen. Maar de uitflag was ongelukkig; de Graven FE R D I N A ND en w I L LE M wer
bij Bovines beide gevangen gemaakt en-deniflag
geboeid naar Frankrijk gebragt. Sedert kwamen wij
met Frankr ijk vooral in aanraking door de verzwagering van het Hollandfehe Huis met dat van A V E SN E s , hetwelk, ten naauwfle aan Frankrijk gehecht,
door toewijzing van hetzelve het Graaflchap Henegouwen
b ekwam. Daarentegen trokken de DA M P I E R R E s, Graven van Vlaanderen, om bovengemelde reden, de Engelfche partij. F L o R I s V, fchoon eerst een vriend
van E D u A R D I van Engeland, keerde zich naderhand,
uit hoofde der begunftiging van Vlaanderen door dien
Koning , op de zijde van Frankrijk , en floot zelfs een
naauw verbond met die Mogendheid, hetwelk eene der
redenen was , die hem, door E D U A P. D's kuiperijen en
den haat der Edelen, het leven kostten. Hij was zoo
wel in de I'Valfche als Duitfche taal onderwezen. Kort na
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zijnen dood kwamen de A V E S N E s en daarmede de Franfche partij in het bezit van Holland en Zeeland; doch
door de wijsheid van W I L LE M den Goeden , die met
beide Mogendheden verzwagerd was, bleef de goede ver
wel met Frankrijk in fiand , als met-flandhouigz
Engeland.
Tot in het begin der veertiende Eeuw was intusfchen
de taal, zoo wel in Braband en Vlaanderen, als in holland, nog genoegzaam geheel zuiver gebleven van inmengfelen uit liet Fransch , hetwelk men toen algemeen
Walsch noemde. Het door den Heer M E IJ E R opgefpoorde Leven van J E z us door een' ongenoemden
(waarfchijnlijk uit de 13óc Eeuw) , de Woeringer flag
door VAN HELD, de werken van MAERLANT en
M E L I S S T o K E dragen daarvan onweérlegbare blijken.
Het hoofdwerk van MA r R L A N T, de Spiegel Historiael,
en de Rijmkrop j'k van S T ORE , werden vervaardigd
op aanmoediging van den letterlievenden FLORIS V ,
en het fcheen , dat onze letterkunde fchoone vorderingen
flond te maken , toen de A v E s NE S, LL'alfchen van
oorfprong , het Hollandfche Graaffchap erfden. Het kon
bijna niet anders , of de omgang der hlenegouwfche Ridders met de ilollandfche en Zecuwfche , in het veld, in
de fleekfpelen en aan het 1-lof, de toon van dat IIof,
waar zekerlijk de Fran/die taal ruim zoo veel werd gebezigd als de Nederlandfche , moesten eenigen invloed
op taal en letterkunde hebben. Dit laatíle zou althans
blijken , wanneer wij zeker waren , dat de fabelen van
ARTHUR, den heiligen Grael, PERCEVAL, LANCELOT, WALEWIJN, REINOLD, FERGUUT,
GUERIN VAN MONTGLAIVE enz. in de veertiende
Eeuw uit het Fransen in onze taal waren overgebragt.
Het is zeker,, dat M AF R L A N T van dezelve reeds
fpreekt , doch met flerke afkeuring. Men zou dus kunnen eiellen , dat zij in de dertiende Eeuw in het Fransch
betonden , en eerst in de veertiende , onder de Henegouiver Graven , in onze landtaal werden overgebragt ; doch
het gezegde Van MAERLANT wegens TRISTRAM
12
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hierof willen de lieden horen , f^hijnt
te doen zien , dat er ook in de dertiende Eeuw reeds
vertalingen daarvan bef'onden. Een fchrijver der veertiende Eeuw klaagt ten minfte over de menigte van Romans, zekerlijk uit het Fransch, waarin men toen uit
behagen vond. De meeste dier werken, even-fluitend
als de Rijmkronijken van v A N H E L u en anderen, fchijnen echter meer eenen Brabandfchen dan Hollandfchen
oorfprong te hebben. De vreefelijke partijfchappen en
burgeroorlogen na den dood van Graaf w I L L E M IV
hadden in Holland den lust tot de Letteren voor langen tijd verfl:ikt. Echter waren er nog onder Hertog AL B R E C H T Hollandfehe (prekers , waarfchijnlijk
rondreizende Dichters of opzeggers der verzen van anderen ; en onder de Bezjerfche IIertogen , die zich meest
hier te lande ophielden , fchijnt de Franfche invloed
verminderd te zijn. Met den aanvang der vijftiende Eeuw
echter, toen deze gewesten vóór en na allen onder de
magt van het Huis van Bourgondië kwamen, werd de
magt van Frankrijk op onze Taal- en Letterkunde nog'
veel grooter,, dan onder de llenegouwers.
Dezelfde belangen , die reeds in de dertiende Eeuw
Vlaanderen aan Engeland hidden gehecht, bleven hare
werking ook in de veertiende oefenen ; en toen de Graven , ten gevolge van een langdurig verblijf in Frankrijk , zich geheel aan de Franfche belangen overgaven,
en een derzelven daarvoor zelfs te Crecy liet leven
liet , terwijl de zoon des gefneuvelden I. o D r•_ w IJ K
van Male zijne eenige erfdochter aan 's Konings zoon
F 1 L I PS, Hertog van Bourgondiè , ten huwelijk gaf,
was echter de Natie daarvan zoo verre verwijderd,
dat zij , in den bijna honderdjarigen oorlog tusfchen
Frankr ijk en Engeland, de zijde van Engeland
koos in een' openlijken opthand tegen den Graaf,, waar
volksmenners J ACOB en FILIPS VAN ARTE -bijdeV E L D E de hoofdrol fpeelden. Het is een flellig bewijs, dat het Nederduitsch toen nog de algemeene, de
geliefkoosde volkstaal in Vlaanderen was , dat A R T E VE L D E vóór den flag van Rozebeke , waarin hij fnetien L A N C E L O T,
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velde, uitriep : „ Slaat alles dood , maar neemt den
„ Koning van Frankrijk gevangen; hij is nog maar een
„ kind ; wij zullen hem te Gent hlaamsch leeren fpre„ ken !" Doch kort na dezen flag, die , volgens eenige
berigten, aan de Vlamingen meer dan 20,000 man met hun
Opperhoofd kostte , onderwierp zich het land aan den
fchoonzoon des overleden' Graven. F IL I P S van Bourgryondié een Franfche Koningszoon , werd dus Graaf
van Vlaanderen. Een dubbel huwelijk verbond zijnen zoon
JA I' met Hertog W I L L E D1 VI van Holland uit het
Beijerfche Huis. Deze laatfile was ook zeer ingewikkeld in de toenmalige Franfche burgergefchillen : hij
huwde zijne dochter l A C 0 B A eerst aan den troonserfgenaam van dat Rijk, en daarna aan Hertog JAN van
Braband, mede uit het Fransch-Bourgondifche Huis,
uit. Men weet echter, dat de ongelukkige tegen haren
jammerlijken echtgenoot in een Engelsch huwelijk redding zocht, die haar niet mogt ten deel vallen; zij moest
eerlang hare drie Graaffchappen aan FILIPS den Goede, zoon van Hertog JAN , afílaan.
De bijna vijftigjarige Regering van dezen Hertog ver
geheel den toefland der Nederlanders, die hij-ander
bijkans allen onder zijn gebied of invloed vereenigde.
Ongetwijfeld ging de uitwendige welvaart merkbaar voor
handel en fabrijken bereikten, bij de inwendige rust-uit;
en krachtige beícherming, eene zeldzame hoogte; maar
de zeden werden door de weelde, het gevolg dier welvaart, en vooral door het voorbeeld des ongebonden'
Hertogs , veel losfer , doch tevens uitwendig befchaaf
der, en de Franfche galanterie drong in het te voren,
zoo men wil , ruwe , maar nog aan vaderlijke zeden
en huwelijkstrouw verknochte Nederland binnen. De
taal werd , ten Hove althans , op den achtergrond gefchoven , en van dit tijdvak af werden de handelingen
van het algemeene Befluur, niet de Zuid- Nederlandfche
gewesten voor 't minst , heeds in het Fransch gehouden. De Franfche taal drong zelfs in ons Vaderland
door; maar, doordien zich het Hof zelden aldaar be,
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vond, was haar invloed hier veel meer beperkt. Ondertusfchen werkte de hoftaal ook zeer aanmerkelijk
op die des volks. De Reder kers, misfchien eene fpruit
der vroegere (prekers , die reeds in de veertiende Eeuw
worden aangetrof en , vermenigvuldigden zich zeer in de
vijftiende, zoodat bijna geen aanzienlijk dorp zonder
eene Kamer derzelven bleef. Het fchijnt, dat de zucht,
om hoof/die taal te rpreken, deze lieden bezielde ; want,
fchoon zij de volkstaal bezigden, werd die echter in
hunnen mond met eene ontelbare menigte aan het Fransch
ontleende bastaardwoorden bezoedeld. F IL I r s de Schoone trok in 1493 het opperbewind dezer inflelling , door
het oprigten eener fouvereine Kamer , aan zich , en van
dien tijd af fchijnen de Reder kers nog meer in taal
te zijn toegenomen, misfchien om den Heer-verbasting
te believen ; want het begin en het midden der zestiende
Eeuw levert ons eene fpraakmengeling op, die men naauwelijks Nederduitsch noemen kan. Onze taal fcheen
het lot der Engel/ehe te zullen ondergaan: gelukkig nog,
indien door groote fchrijvers de geheel uiteenloopende
beftanddeelen in een zoo harmonisch geheel waren zamengefmolten ; een geluk , hetwelk men nicer wenfchen
dan hopen mogt. Welk een jammerlijk contrast levert
de diepgezonkene taal van Nederland uit de eerfte
helft der zestiende Eeuw met de mannelijke , krachtige ,
gefpierde, zuivere taal van L UT HE R en zijne groote
tijdgenooten in Duitschland ! Men zie Hechts L uT 11 E R's Bijbelvertaling , een nog niet overtroffen mees
-terfuk!
Voor eene flaatkundige ineenfinelting der Nederlanden
met Frankrijk was onder de Bourgondifche Vorilen
minder te vreezen , bij den gefladigen naijver van dezen
jongeren tegen den ouderen tak van den Elam van V AL 01 S. Integendeel hadden de Nederlanden, door de zware oorlogen, vooral van KAREL den Stouten , tegen
L OD R W IJ K XI, geweldige lasten te torfchen. Maar
na den dood diens IIertogs was Frankrijk op het punt,
om, door een huwelijk van 's Konings zoon KARE L
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met de jonge MA R LA , het bezit der Nederlanden en
der geheele Bourgondifche erfenis te verkrijgen. Alsdan
zou het met alle zelfhandigheid, met eigene taal en ze
alles, wat een volk dierbaar is , gedaan ge--den,
weest zijn, en wij waren, niet door geweld, gelijk bijna
derdehalve Eeuw later, maar regtens , niet Trankrijk
vereenigd en alsdan een bastaardvolk geworden , zoo als
de Elzasfers
Doch in den weg der Goddelijke Voor
moest LODEWIJK zelf, terwijl hij in voor--zienghd
barige hebzucht, door list en geweld, zich van een gedeelte der Nederlanden poogde meester te maken , de
ingezetenen van zich verwijderen , die nu , om alle kans
voor den Dauphin te doen verloren gaan, in alle haast
Al A X I ➢I I L I A A N van Oostenrijk deden overkomen. Door
zijn huwelijk met BI A Iz IA werd er voor Frankrijks gebied over Nederland een flagboom neergelaten , die nog
tot op onzen tijd in tand is gebleven.
Maar de nieuwe Vorst was niet in flaat, zijne moe
zuster der Nederlandfche , aan het Hof te-dertal,
doen heerfchen. Daartoe had de. Franfche reeds te lang
gebied gevoerd en te veel veld gewonnen. Zij bleef
ook onder de Oosteurijkfche Vorfien de taal der Rege
doch de Staten van Holland en der andere Noord-ring:
Gewesten bleven zich , ook bij hunne-Nelrandfch
vertoogen aan de Regering , Heeds van de landtaal bedienen. Anders was dit met de Grooten en over 't ge
niet den Adel , vooral in het Zuiden. In de hoogst--hel
belangrijke verzameling der Archiven van het Huis van
Oranje- Nasfau door den Heer o R o E N V A N P R I Ns T E It N it uitgegeven , vindt men niet een' enkelen Ne
brief , zelfs niet van die vaderlandfche man--deruitfchn
nen , welke men , als hoofden des opilands , voor Ne
bij uitnemendheid moet houden. Noch w I L -derlans
LEM 1, noch LODEwIJ1c van Nasfau, noch EaDI ON D , noch a it E D E 1; OD z, fchrijven in de landtaal ; alle hunne brieven zijn Fransch , met uitzondering
1lechts van die , welke de beide Nasfaauers aan hunne
bloedverwanten en vrienden in Duitschland fchrijven;
!
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deze zijn in het Hoogduiisch van dien tijd, alsmede de
antwoorden. Inderdaad maken de Duitfche Vorilen een
voor hen zeer vereerend contrast met onze aanzienlijken ;
zij bezigen fteeds hunne moedertaal , en wel , in weerwil der flechte fpelling, zuiver, gelijk men dit van L uT H E R'S tijdgenooten verwachten kon. Ook de edele
J A N van Nasfau, de broeder des Zwijgers, in Duitschland woonachtig, fchrijft niet in het Franach. Onze
voorname perfonen daarentegen fchrijven die taal , en
wel zeer flecht, waaronder zich vooral B R E D E R OD E
door flordigheid onderfcheidt.
Maar de tlaatkundige omwenteling van 1572 bragt ook
allengs hierin verbetering. Naarmate de Noordelijke Nederlanden meer het brandpunt van den . opítand werden , moesten ook de hoofden van denzelven de taal
bezigen , die hier alléén werd verftaan. W I L L EM I
handelt met de Staten en Steden van Holland, Zeeland en Utrecht alleen in het Hollandsch; de Franfche taal blijft tot het Zuiden bepaald, en, terwijl de
Unie van Brusfel in die taal werd geíleld, fchreven
toch de Gemagtigden der Algemeene Staten aan die van
Gelderland in het Duitsch , en alle de onderhandelingen
der Noordelijke Gewesten, zoo vóór als na de Unie
van Utrecht, hadden plaats in de landtaal. Daarin werd
ook in 's Hage het befluit tot de afzwering van FILIP S
genomen. Hoezeer dan ook de onderhandeling met A NJ o U, en de verkiezing van eenen Franfchen Koningszoon tot Hertog en Graaf der Nederlanden, ons land
aan het gevaar eener naauwere vereeniging met Frankr ijk blootflelden, had echter eensdeels die huldiging voor
Holland en Zeeland meer in naam dan inderdaad plaats,
daar men de hoogfte Overheid bij de bekende Renverfalen voor den Prins van Oranje openhield; anderdeels
had in Antwerpen zelve de Nederduitfche taal zoo zeer
de overhand, dat, bij de huldiging van ANJOU, zoo
wel de eed op de blijde inkomst , als die op de Artikelen van Pies/is des Tours , eerst door den Heraut den
volke in het Nederlandsch werden voorgelezen, en daar-
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op den Hertog, bij wijze van vertaling, in het Fransch
voorgelegd. — Eindelijk duurde de Regering van A NJ o U, door diens eigene ligtzinnigheid en trouweloosheid , niet lang genoeg , om den lande eenig wezenlijk
nadeel te doen ; en zijn verraderlijke aanílag op Antwerpen diende juist, om bij onze landzaten den haat tegen de Franfchen algemeen te doen worden.
In het flaatkundige en godsdienilige echter heeft
Frankrijk federt het begin der onlusten op Nederland zeer veel invloed gehad. Wij mogen het aan de
nabijheid van Frankrijk toefchrijven , dat de leer van
C AL V IJ N boven die van L UT HE R, welke in de eerlle
tijden in onze Noordelijke Gewesten de meerderheid had,
tot welke zelfs, volgens de Archiven, w I L L E M en L oD E w IJ K van Nasfau meest overhelden , en zelfb boven
de ftellingen van Z WIN G L I U S, heeft gezegevierd.
Maar de terugtogt van 0 R A N j E naar Frankrijk , na
den mislukten veldtogt van 1568 ; het lange verblijf van
L OD E w IJ K van Nasfau aldaar; de gemeenzame omgang met de hoofden der Hervormden , vooral met c oL I G N Y, aan wien d . Prins zelfs den raad van den oorlog te water te danken had , die Nederlands vrijheid bewerkte ; de onderhandelingen door C 0 L I G N Y'S bedrijf
met het Franfche Hof, waarvan ME TE R EN fpreekt ,
om Zuid - Nederland met den linker Rhzjn -oever aan
Frankr jk , het Noorden onzes lands aar► 0 R A N JE af
te (laan , — alle deze handelingen moesten den invloed
van Frankrijk op de Nederlandfche Protestanten en op
de Nasfaufche Vorílen overwegend doen zijn. Welk
Bene misrekening in alle ontwerpen maakte niet de Parijfche naoord ! Hoe nabij fcheen daardoor de partij der
Geuzen den ondergang ! En toch weten wij uit de mededeelingen , ons onlangs mondeling door den Heer
GROEN VAN PRINSTERER gedaan, dat deze, in
weerwil van liet verraad van den Bartelsnacht , met de
Koninklijke moordenaars nog onderhandelingen opende,
om zich aan hen te onderwerpen ! Welk een alles afdoend bewijs , dat men , om het blijkbare fiaatsbelang,
,
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van Frankrijk , zelfs van het Roomfche Frankrijk , bijna uitfluitend hulp en uitkomst voor de zaak der Protestanten verwachtte ! MA U R I T S van Sakfen , w I LL E M'S fchoonvader,, had immers ook wel van H E ND RI K II , den wreeden vervolger der Protestanten ,
krachtige hulp tegen K A R E L V ontvangen ! Gelukkig
voor ons , dat de loop der zaken deze heillooze ontwerpen deed affpringen!
Maar toen nu de groote ftuurman , die geacht werd
alleen den ftorm te kunnen bezweren , van het roer was
gerukt ; toen W I L L E Di'S moord den moed der landzaten deed verflappen , en men nog alleen redding en hulp
van het buitenland zocht , toen verkeerde ons Vaderland
in grooter gevaar, dan hetzelve, federt den dood van K ARE L Jen Stouten , immer boven 't hoofd had gehangen.
Het ontwerp van L o D E WIJ K XI fcheen verwezenlijkt
te zullen worden, en Nederland, niet door een huwelijk, maar door vrijwillige onderwerping der ingezetenen,
aan de Franfche kroop te zullen worden gehecht. Wij
mogen ook hier weder , gelijk in zoo vele gevallen ,
vooral van onzen vrijheidsoorlog , Gods vaderlijke befcherming niet uit het oog verliezen. Wanneer niet, juist
toen, Breis/el bezweken was, zou hoogstwaarfchijnlijk
HE ND R I K III de hem , op veel gunftiger voorwaarden
voor de kroon dan aan A NJ 0 u, opgedragene heerfchappij over de Nederlanden hebben aanvaard , en alsdan
zouden de Spaansch- gezinde Gewesten , tusfchen twee
vuren geplaatst, waarfchijnlijk zich mede hebben onderworpen aan de kroon van Frankrijk, en deze zou
meesteresfe aller Nederlanden geworden zijn. Ik geloof
niet , dat iemand, die de geaardheid der VA L 01 s kent ,
van dat Huis Bene zachtere heerfchappij , dan die van
F I L I P S II, zou hebben kunnen verwachten. De krachtige
voorfpelling van Gouda , in de Staten van Ho/laud, zou
ongetwijfeld vervuld, en Nederland, als Frau/ehe Provincie , niet meer door de ligging van het hoofdland
gefcheiden, geworden zijn, hetgeen wij het in onzen
tijd (God dank Hechts voor weinige jaren!) hebben
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moeten zien, — eene Franfche Provincie. Nu bleef
zulks gekeerd ; Brusfel en Antwerpen vielen, en de
fcheiding tusfchen Noord en Zuid was beflist. De dijk
was opgeworpen, toen nog dreigend en noodlottig geacht, maar naderhand zoo weldadig bevonden.
Ondertusfchen werd ons land door vlugtelingen uit het
Zuiden bedekt. Tallooze fcharen van ballingen uit de
Duitfche en Walfche gewesten van België vestigden zich
in onze 1leden. Voor de laatílen werd de eerdienst in
de Franfche tale gehouden , en zij werden dus de kern
dier gemeenten, welke naderhand, door Franfhe vlub
telingen zoo zeer vermeerderd, op de denkwijze, zeden
en letterkunde van ons Vaderland zulk eenen aanmerkelijken invloed hebben geoefend. Deze zoo wel, als de
Brabandfche vlugtelingen , waren fterk aan de leer van
C A L VI N U S gehecht , en genoten , daar zij den grond
der geboorte en hunne woonplaats voor het geloof hadden opgeof erd , bijna de eer van belijders , zoo als men
die in de oude Christenkerk noemde. Hun invloed op
de geloofsleer en de kerktucht was zeer groot, en van dien
tijd af was de zegepraal der hardere vormen van c A Lv tJ N boven die van z tiv I N G L i u s genoegzaam beflist.
Deze vlugtelingen hechtten zich fleri: aan LE ICES TER.
Zijn Raad te Utrecht beftond uit gevlugte Belgen; en
men weet, wat de vaderlandlievende Hollanders, en
vooral de man , die Vader w I L L E ijl in het Kabinet
zoo waardig verving, OLDENBARNEVELDT, van
hen te lijden en hoe hij met hen te worflelen had.
In een letterkundig opzigt dagteekent zich de vrijftelling onzer Natie omtrent van denzelfden tijd, waarin
OLDENBARNEVELDT ons als eene onafhankelijke
Republiek door Europa deed eerbiedigen. Het drieman.
(chap van COORNIIERT, SPIEGEL en VISSCHER
bezielde de Ignferdamfche Rederijkkamer in liefde bloei jende , om de taal te ontflaan van dien vloed van Franfche bastaardwoorden , die haar reeds vroeger,, en door
de komst van zoo vele Belgen , waaronder zelfs twee
Brabandfche Rcderijkkamcrs te Amflerdam voornamelijk
,
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op dat tijdftip ontluisterde. Het is hier de plaats niet ,
den aard , het beloop en den uitflag dier pogingen te
vermelden. Genoeg , in die beroemde Kamer ontíloeg
men zich , althans voor eenige takken der letterkunde ,
van de bastaardtaal der Reder kers en van het hoofschDuitsch , gelijk H 00 F T het noemt; en al had deze
Kamer geene andere verdienfien , dan de vorming van
HOOFT en VONDEL, gehad, zij zou reeds de hoogfle
dankbaarheid der Natie verdienen. Het waren deze beide
Geniën , die, door hunne ontlerfelijke gewrochten, ons
eenen eigenen poétifchen eenen leer- en gefchiedfitjl
deden verkrijgen, en ons uit den eigenen rijken fchat onzer fpraak ontelbare woorden en uitdrukkingen fchonken, die wij onbedachtelijk voor Franfche verwisfeld,
of door Franfche uitgangen onkenbaar hadden gemaakt.
Het is een zonderling denkbeeld der Duitfchers, dat
onze Letterkunde in de eerfle helft der zeventiende Eeuw
reeds een uitvloeifel der Franfche was. Bo U T E Rw E C K, het verfchijnfel willende verklaren, dat de Duit fchers onder OPITZ, FLEMMING en GRYPHIUS
bij de Nederlanders ter fchool gingen , erkent wel , dat
„ de Hollanders het in eene zekere zuiverheid van dich„ terlijken ffijl reeds veel verder gebragt hadden , dan
„ de Duitfchers ," maar voegt er tevens bij: „ de Hollanders waren toen reeds (1620) nabootfers der Franfchen , om dezelfde redenen als de Duitfchers het
„ werden. De Hollanders hadden van de Franfchen .de
„ 41exandr ijnen leeren beminnen." Elders , in het leven van 0 P I T Z , herhaalt hij dit gezegde wegens de
vorming onzer poëzij naar de Franfche. En B 0 UTE RW E c K , wien onze Letterkunde geheel vreemd was ,
zoo als hij zelf bekent , is geenszins de eenige , die zoo
fcheef oordeelt. De Heer HOFFI1ANN VON FALL ER S LE B E N, zoo doorkneed in onze oude Letterkunde, beklaagt zich zeer, dat de zoo rijke en geheel
Duitfche poëzij in de zeventiende Eeuw door de Franfche navolgingen van H 00 F T en V ON D E L is verloren
gegaan , en beweert , dat deze kwaal nog voortduurt , en
,
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de Nederlandfche Letterkunde niet eerder weder vrij,
zelfítandig en waarachtig poëtisch zal worden, dan wanneer zij zich aan de tegenwoordige Duitfche heeft aan
Ik behoef voor ulieden , M. H. , deze dwaas -geflotn!
niet te weêrleggen; maar ik hield het niet voor-hedn
onbelangrijk , dezelve hier aan te flippen , en te doen
zien , hoe zeer men ons waarlijk reeds groote zondenregister van nabootfing buitenslands nog vergroot, en zelfs
onze fchoone Eeuw van FREDERIK HENDRIK niet
als eene zelfifandige Eeuw in de letteren wil laten gelden.
Maar deze fchoone Eeuw , waarin alle onze krachten
als Natie zich in liet veld, op den Oceaan , in het kabinet, op het leergeiloelte , in de werkplaats der kun
dichters zoo heerlijk ont--ftenarsd l
wikkelden , deze Eeuw bedreigde ons weder met de altijd
hoogstgevaarlijke nabijheid en daardoor onvermijdelijken
invloed van Frankrijk. WIL L EM I had twee Franfche vrouwen gehad; de tweede, LOUISE D E c oL 1 G N Y, fchoon in den Parijfchen moord befpat met het
bloed haars vaders en echtgenoots , was echter fleeds
aan haar Vaderland gehecht gebleven , waarin zij ook,
toen Dordfche onverdraagzaamheid haar het leven hier
te lande verbitterde, hare laat('e levensdagen ging doorbrengen. F REDERiK HENDRIK, die ook in den
tijd Van HOOFT, HUYGENS, VONDEL, CATS en
H E IN s i u s zijne Gedenkfchriften in het Fransch deed
fchrijven , was dus zeer voor een naauw verbond tusfchen Frankr ijk en onzen Staat. Niet alleen dit , maar
zelfs het hoogst onflaatkundige Verdeelingsverdrag van
België des jaars 1635 werd gefloten, nadat men door
Frankr ks invloed de fchoonfle gelegenheid , om een'
eervollen vrede met Spanje te fluiten , had van de hand
gewezen. De heillooze zucht naar landbezit , naar ver
Zuiden , werd door de verleidelijke hoop -,grotine
die RI C H ELI E u daarop gaf, tot eene heerfchende
drift, en men (felde zich wie weet hoeveel geluk voor
van het bezit van Braband, terwijl men Frankr ijk meester over Ilenegouavcn en Vlaanderen liet. Doch gelijk
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liet verlies van Brusfel in 1585 ons voor de heerfchappij
van Frankrijk bewaard had, zoo moest, eene halve
Eeuw later , de gemiste togt op die ílad en het ver
beleg van Leuven, door de bekwaamheid van-gelfch
den Kardinaal-Infant F E R D I N A N D , ons voor de heil
Frankrijk vrijwaren. Zoo wei--lozenaburfchpv
nig weet de mensch , wat hem nuttig is! De noodlottige veldtogt van 1635 was in de gevolgen voordeeliger
voor den Staat, dan de overwinningen van 1632: hij
deed ons eenen Bondgenoot kennen, die flechts in fchijn,
en om den Stadhouder te vleijen , al het krijgsgezag der
vereenigde legers in diens handen gefceld had. Van nu
af zag men, wat 'het Verdeelingsverdrag zou hebben ten
gevolge gehad. De oorlog werd flapper gevoerd , en in
1648 , zeer tot ongenoegen van Fravkrjk , de Munflerfche Vrede met Spanje gefloten. Men weet, dat er
federt altijd koelheid met Frankr jk bleef heerfchen ;
dat de Kardinaal DT AZ A R I N Nederland dit verlaten
des Bondgenootfchaps, gelijk hij het noemde, niet kon
vergeven ; dat hij den jeugdigen en krijgshaftigen Stad
WILLEM II tot het aanhouden van troepen en-houder
het hervatten des oorlogs heeft zoeken over te halen ;
dat hij , toen 's Prinfen dood dit weeffel verfcheurde ,
den Staat door ongehoorde kaperijen zoo geweldig benadeelde , dat men D E R UI T E R tot het nemen dier
kaperfchepen moest last geven. Alle fchepen en goede
Nederlanders werden toen in Frankrijk in be--rend
ilag genomen. Toen zag men een merkwaardig , een
verheven fchouwfpel. De Staten van Holland verfchijnen in vollen getale ter algemeene Plaatsvergadering, en
eifchen, dat eerie jonge Republiek van twee millioenen
zielen zich niet ongefiraft door den oudflen en magtigifen Monarch der Christenheid, die over vierentwintig
millioenen zielen gebiedt , zal laten beleedigen ; dat men
alle Franfche goederen verbieden , alle Fr•anfche fchepen
in beilag nemen en op zee moet aanhouden, en de Franlebe havens blokkéren , tot dat men herftel zijner grieven had ; dat daartoe eene vloot van zestig fchepen moet
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worden in zee gebragt. Deze vastberadenheid werkte,
en de Franfchen hieven het eerst het beilag op. Zoo
ziet men , wat moed en kracht van befluiten vermag !
Waaro m hield men zich niet altijd op zulk eenen voet
tegenover Frankrijk , als onder het befl:uur vol vastheid
en zelfílandigheid van D r w I T T Ook later toonde
deze onflerfelijke Staatsman , door het fluiten van het
drievoudig verbond tegen Frankr jks aanmatigingen in
België , hoe weinig hij de hem aangewrevene befchuldiging van Franschgezindhieid verdiende., Hij werd ein
L o D L W Ij Ins W -raakzucht, door-delijkhtagofrn
de handen van liet misleide gepeupel , hetwelk men den
grootften vriend der Nederlandfche onafhankelijkheid
voor eenen loon -rekker van Frankrijk en verrader des
Vaderlands deed hou den !
Hoedanig nu was ('.e gezindheid der Nederlanders jegens Frankrijk niet alleen , maar ook jegens Franfche
zeden , gewoonten , kleederdragt en taal , in het midden
der zeventiende Eeuw ? HIoezeer wij zagen , dat groote
íchrijvers zich in de taal, vooral in de dichtkunst, van
de Franfche bastaardwoorden vrijmaakten , bleven die
echter in den ftijl van het kabinet , van de pleitzaal en
der beambten nog heerfchen. Men heeft flechts de brieven van den grooten D E w I T T en der Gezanten , met
welke hij briefwislèling hield, en het pleidooi van sIMON VAN MIDDELGEEST voor PIETER DE
G R 0 0 T in te zien , om zich hiervan te overtuigen; in
het laatf e komen geheele hukken Fransch , zoo wel als
Latijn , voor. Krachtig maalt de groote, echt vader
Dichter A N T 0 N I D E s, in zijn tafereel der-landfche
oorzaken van 's lands ongeval , het gruwzaam monfler,,
,

Dat, reukeloos het hoofd verheffende als Vorílin,
De taal van Neêrland fchopt, en dringt er Frankrijk in
Met zijne bastertfpraak en dartele manieren.
Een weinig verder zegt hij
De Franfche weêrhaan kraaide ons lang zijn wetten toe.
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Toen ketelde ons zijn if em. Nu krimpt men voor de ro@
Van zijne fchachten en afgrijfelijke fporen ,
En dwazen fchijnen nog met lust dien klank te hooren.
Verleidende meermin, daar blinden naar verlangen,
Die gij behendig nu bij de ooren hebt gevangen,
Wat tooverzang maakt u behaaglijk in ons land?
Wat ketens zijn 't, die gij zoo fijn en listig fpant7
De we@rgalm van de keur der Franfche geestigheden
En fpraak, van ons zoo lang eerbiedig aangebeden,
Klinkt over Holland heen uit Badegraves puin.

— Gaat, lacht de Duitfche taal nu uit,
En dwingt uw voeten naar de toonen van hun (der Franfchen)
fluit 1
De wisfeling van zoo veel dragten en gewaad,
De zotte mommerij van treden en gelaat,
En dat verwijfd gebaar, waarnaar we ons ligchaam dwingen
Op hun gebod, zoo vreemd en vol veranderingen,
Zijn zoo veel vonden, lang tot ons verderf gezocht.
Wij zien dus , dat onder de eerl}e fladhouderlooze
Regering de Franfche Modes en de Franfche taal reeds
zeer veel invloed op de Nederlanders hadden, en dat
fommigen (dit zullen echter wel weinigen zijn geweest)
zelfs de hooffche treden en gebaren der Fran/chen navolgden.
In de ftaatkundige betrekkingen tot Frankr ijk kwam
natuurlijk door den oorlog van 1672 groote verandering.
De moordtooneelen van Bodegrave en Z,vammerdam ,
de fchandelijke plunderingen en brandfchattingen, het
wegfiepen van gijzelaars , de inneming der kerken te
Utrecht en elders voor de Roomschgezinden, dit alles
wekte zulk eenen haat , dat de Franfche tirannij eerlang
zelfs in fchoolboekjes aan de jeugd werd geleerd , ten
einde het opkomende geflacht ook voor Frankrijks geveinsde liefkozingen te waarfchuwen. Het was dan ook
uit het midden van Nederland, dat de Man opftond ,
dien de Voorzienigheid beftemde, om den alles bedrei-
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genden voorfpoed des overweldigers palen te freuen, en
dertig jaren lang als Europa's befchermgeest tegen hem
over te staan. Nederland was het , waar de raadílagen
werden ontworpen en ten uitvoer gebragt , die België en
Duitschland befchermden, die Engeland, Schotland en
Ierland aan de zamenzwering van willekeurig gezag en
Jezuitismus ontrukten, en die, wel is waar, door Frankr ijks kuiperijen met de Inz lerdanifche Regering in 1684
eene poos gef}remd en d )or het twintigjarig Befland werden opgefchort , doch die in den oorlog van 1669 , en
vooral in dien van 1702, na w IL I. E in's dood door
de Veldheeren uit zijne fchool voortgezet , door over.
winning op overwinning het evenwigt van Europa bevestigden , en den ouden dwingeland geheel zouden ver
hebben , zonder den onvoorzienen afval van En--nedr
geland. Ook was liet volk , de getneene man , en een
zeer groot — men mag zeggen het groot(le — gedeelte
der Natie , federt 1672 , als 't ware bij overlevering,
geweldig tegen Frankrijk geftemd. De Natie nam innig deel aan de overwinningen in den Spaanfchen Opvolgingsoorlog. Wij zagen bij eene vroegere gelegenheid , hoe dc nadering der Franfchcn bij Nijmegen in
1702 alle partijen ter verdediging tegen dien gemeen
vijand vereenigde. M A R L B 0 R 0 U G ii , de-fchapelijkn
nieuwere H A N N 1 B A L, werd de Afgod der Nederlanders. Toen hij , na de onverwachte bevrijding uit zijne
kortilondige gevangenfchap op de Maas , in 's Hage te
werd hij , zegt c o x E , „ met een gejuich-rugkwam,
en eene geestdrift ontvangen , die bij dit bedacht„ zame volk tot de grootíle zeldzaamheden behoort.
De opeengedrongene menigte llroomde hem te gemoet
en belemmerde zijne fchreden ; luide vreugdekreten
weergalmden uit heefche kelen, en een trein van lieden
te paard uit alle Randen vormde eenen wel minder
„ fchitterenden , maar door hartelijke verrukking meer
„ vereerenden zegefioet , dan ooit met een' Romeinfchen
„ Veldheer naar het Kapitool was getrokken." Vanwaar
deze geestdrift voor ecucn vreemden Veldheer ? Uit haat
K
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tegen Frankrijk. Dit bleek wel uit de aanfpraak van
den Raadpenfionaris HEIN S I U S, federt l\I A R L B OR 0 U G H'S vriend en een der leden van het groote drie
tegen den ouden geweldenaar. „ Uwe gevan--manfchp
„ genfchap ," zeide hij , „ zou door de onderdrukking
„ dezer gewesten gevolgd zijn ; want gij flaat als een
„ dijk tegen den reusachtigen aanwas van Frankrijk ,
„ dat naar onbepaalde magt flreeft. Ieders hoop ver„ dween, zoodra men dacht, dat het werktuig der Voor„ zienigheid, om de onafhankelijkheid van het meeren„ deel der Christenheid tegen fnoode aanflagen te hand„ haven , in gevangenfchap was geraakt." Vandaar ook,
dat de vreugde over den Utrechtfchen Vrede, die aan
eenen elfjarigen bloedigen en kostbaren oorlog een einde
maakte , onder het volk in Nederland zeer gering was ,
omdat men begreep , dat Frankrijk niet genoeg vernederd en de vrede fchandelijk was. Ja, zoodanig was de
algemeene flemniing in Holland, nog ruim dertig jaren
daarna, dat het volk de zeer voordeelige aanbiedingen
van Frankrijk , wanneer men de Bondgenooten verlaten
en een' afzonderlijken vrede of Neutraliteit wilde fluiten,
geenszins beäamde, maar veeleer de tweede f'adhouderlooze Regering , als 't ware baars ondanks , tot krachtige maatregelen noodzaakte ; dat het zich door de te
Oostenrijkfchen Opvolgingsoorlog-genfpodva
niet liet affchrikken van deszelfs voortzetting , en dat
het, toen de Franfchen, onder aanbod van onzijdigheid,
en om ons deze te doen aannemen, op ons grondgebied rukten , geenszins om vrede , maar om het Stad
Oranje riep , in hoop dat-houderfcapsPinv
deze , gelijk W I L L E 1\1 III, de Franfchen zou kunnen
beteugelen en terugdrijven ; dat de Natie daarvoor eindelijk den vijftigjlen penning harer bezittingen veil had,
en dat het gemeen, in navolging van 1672, maar met
meer vaderlandsliefde dan toen , de Franfchen in plaats
der DE WITTEN ifellende, tot leus nam: O R AN JE
boven ! de FRANSCHEN onder !
En , in weerwil van dat alles , maakte de fmaak voor
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alles, wat Fransch was, in taal, letterkunde, gewoonten en
zeden , nimmer hier te lande grootere voortgangen , dan
van het laatst der zeventiende , tot na liet midden der
achttiende Eeuw. Zoo veel afkeer in liet itaatkundige,
bij zoo veel voorkeuze in al het overige , had grootendeels eenen gemeenfchappelijken oorfprong , waarvan wij
thans rekenfchap moeten geven.
Het is waar,, reeds A N TO N I D E s klaagde over het
verfranfchen onzer zeden ; in de letteren had A N D R I E s
P E L s en zijne fchool de Franfche letterkunde, en vooral
het Franfclic treurfpel , ons reeds als Modellen ter navolging voorgefteld ; CATHARINA LESCA IL LE had
reeds onvermoeid Franfche treurfpelen , zelfs middelmatige , overgezet : maar dit had nog geenen algemeenen
invloed op de letteren , vóór de komst der Franfche
vlugtelingen hier te lande. Het is deze, met hare gevolgen en den verderen invloed van Frankrijk , welke
ik in eene tweede Verhandeling wilde doen kennen.
DE DOODSTRAF.

Ii e kerkklokmiddaguur
heeft, zoo aanflonds , met hare twaalf
aangekondigd. Dit is de ('rond

,
Hagen, het
waarop een veroordeeld misdadiger met de koord geífraft
wordt, dat er de dood na volgt! Al wie befchaafd ,
menschlievend en Christelijk denkt , houdt zich, zoo ver
mogelijk, verwijderd van een zoo ontzettend fchouwfpel, en eene ruwe, ongevoelige en onbefchaafde volksmenigte alleen begeeft zich , met een onverklaarbaar ver
naar de plaats der ftrafoefening.
-lange,
„ Maar — zegt men — de veroordeelde wordt over„ eenkomftig de Wet ter dood gebragt. (*) Hij is een
zedelijk monfter .... een Ladermoorder !"
Hij zij zulks; en rampzalig, dat hij het is ! — Maar
(*) Met deze bewering vereenigt zich de Redacteur; terwijl
hij overigens hulde doet aan het gevoel des geachten lnzenders.
K2
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als zoodanig kwam hij geenszins uit de hand van zijnen
weldadigen Schepper,, die hein tot een redelijk en zedelijk
wezen vormde. Hij maakte van zijne zedelijke vrijheid
een verregaand misbruik , en ... God fpaarde hem bij
het leven -- fpaarde hem bij hetzelve , terwijl hij dat
van eenen medemensch , van zijnen vader,, verkortte.
De Hemel was langmoedig en fpaarde — de Aarde brengt
deze Goddelijke deugd niet in beoefening; zij verderft ,
handelt geheel firijdig met de weldadige bedoelingen der
Godheid, en noemt dit eene daad van geregtigheid !
Alsof het regtvaardig ware , te ontnemen , wat men niet
gegeven heeft en -nimmer geven kan !
Of wekt de laatfle doodfnik van den gellraften moordenaar het levensbeginfel in de borst van den vermoorden weder op ? — Neen!
Of fchenkt het zielloos overfchot van den wettelijk ter
dood gebragten aan de naaste betrekkingen van den vermoorden eenige vertroosting of wel de minfle vergoeding ? — Neen!
Of levert de firafvoltrekking voor anderen een voor
een ontzettend voorbeeld — ter waarfchuwing ?-beld—
— Neen ! want de oploopende , de driftige , de wraak
onverzoenlijke , de geldgierige , die later-zuchtige,d
zich aan manflag of moord fchuldig maakt , denkt niet
aan fchavot of teregtflelling, wanneer hij de handen bevlekt met het bloed van den naasten.
Er is alzoo, voor de regtbank van befchaving en menfchelijkheid, niet één redelijke grond voor het voltrek
aan te voeren.
-kendroitaf
Dan , ik hoor mij , van heinde en verre , toeroepen :
Wat gewaagt gij , in uwe philantropifche mijmerin„ gen, van eène regtbank van befchaving en menfche„ lijkheid ? Als ware er geene hoogere vierfchaar hier
„ boven; en als had de fleur van God zelf niet eenmaal
„ gefproken: Wie des menfchen bloed vergiet, zin bloed
zal door de menfchen vergoten worden !"
Het is zoo, die fleur klonk eenmaal van den Hemel
af; maar -- en dit ziet men thans geheel voorbij , wan„
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neer men liet Goddelijk gezag inroept, om doodfiraffen
te wettigen — ook tevens het bevel, om dieren, die
een' mensch hadden omgebragt, van liet leven te berooven. Eene gedeeltelijke erkentenis van het Goddelijk
gezag is eene fchending van het principe; en , door het
Goddelijk bevel niet in alles te volgen, berooft men
zichzelven van de bevoegdheid en het regt, om zich op
een deel van hetzelve te beroepen. Wil de voorftander
der dooditraf, toegepast op menfchen, confequent zijn,
clan late men ook dieren geregtelijk om hals brengen ,
die Benen mensch van het leven hebben beroofd ! En
wie is hij , die eene criminele Wetgeving op dit Iluk zou
willen provoceren ?
Maar ook is het tijdelijk bevel der Godheid, in N oA C H'S leeftijd gegeven en door m o z E s vernieuwd , in
latere eeuwen door God zelf gewijzigd. Op overfpel en
doodflag was , ingevolge Goddelijke voorfchriften , de
dood gefteld : D A V I D maakt zich aan beide misdrijven
fchnldig , en de Allerhoogfle doet wel aan den vorftelijken misdadiger de blijken van zijn heilig ongenoegen ondervinden; maar D A V I D fneeft geenszins. Neen ! door
opregt berouw tot boete en bekeering gebragt , roemt
en prijst hij den Heer , als langmoedig en groot van goedertierenheid. — D A V ID zelf,, de man , die verklaren
kon, Gods wetten lief te hebben, fpaart Benen dubbelen
moordenaar, in zijnen veldheer J o A B ; en God laat hem
desaangaande niet het miníie misnoegen blijken. Ziedaar,
hoe liet bevel , aan N o A C H gegeven , naar den toeftand
van tijden en omflandigheden , reeds onder de Israélitifche wetgeving, gewijzigd en verzacht is!
Is er ooit gruwelijker moord gepleegd op de aarde,
het was de dusgenoemd geregtelijke terdoodbrenging van
onzen Heer en Zaligmaker door de Joodfche Priesters
en Grooten. Hoe ! kondigt P E T R U S hun daarover
de wraakgerigten des Hemels , in zijne Pinkfterrede ,
aan ? — Neen ! hij verkondigt vergiffenis en vrede aan
de bewoners der bloedbad ; ja , aan de A N N A S S E N en
C A JA P H A S S E N. En geen wonder! de groote Mees-
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ter had hem geleerd : De zoon des men/dien is niet
gekomen om te verderven , maar om te behouden en
zalig te maken.
Het is te betreuren , dat in de lijfftraffelijke Wetboeken van het Christelijk Europa, in het begintel van de
toepasfing der doodílraf, eene leer verkondigd wordt,
die zich alleen op de Mozai/che inflellingen , tijdens den
minbefchaafden toeftand des Israélitifchen volks , en het
in zwang zijn der ontzettende Oosterfche bloedwraak ,
kan grondvesten , maar die in het Evangelie der genade
en der verzoening geenen weêrklank vinden kan. En
dit is des te meer te betreuren , naar mate zachtere zeden , mildere beginfelen , menschlievender gevoelens en
echt Christelijke denkbeelden meer en meer veld hebben
gewonnen. Hierdoor toch wordt , in menig geval , waarin Hechts de minfle twijfel aangaande de fchuld van den
befchuldigde , in het gemoed van naauwgezette en Christelijk-denkende en gevoelende Regters, oprijst, eene onwillekeurige huivering gewekt, om het verfchrikkelijk
woord: dood/lraf op de lippen te nemen ; en hoe dik
kan het niet fchuldig verklaren daarvan het gevolg-werf
worden! Welk Regter zal toch , bij eene niet volkomen bewijsbare misdaad , het geweten ligtelijk gerustílellen , waar het dood of leven geldt? En indien, in
zoodanig geval , de niet fchuldig verklaarde , voor de
regtbank der zedelijkheid, werkelijk fchuldig mogt (laan,
is dan niet de ftraffeloosheid van menigeen een noodwen
gevolg van hoogst gefirenge wetsbepalingen ? Men-dig
zegge niet, „ dat de Regter alleen de Wet hebbe te ge„ hoorzamen !" Immers , hij was mensch en Christen ,
alvorens hem het zwaard der geregtigheid in de hand
werd gegeven.
Verder : hoe vele foorten van misdaden werden vroeger, alleen op het gezag, of liever ten gevolge, van het
in de Christelijk-lijff'craffelijke regtspleging als geldig aan
Mozaïsch begin/el , met den dood gef'rraft -genom,
welke thans aan ligtere tuchtigingen zijn onderworpen !
Een bewijs , dat de wetgevers der volken zich , langs
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zoo meer , door den weldadigen invloed en geest van
menfchelijkheid en Christendom hebben laten befturen,
gedachtig aan de genadige verklaring des Bijbels: God
heeft geen lust in den dood des zondaars, maar dat
h ij zich bekecre en leve!
Doch wanneer zal de morgenoer opgaan, de nacht
verdwijnen en de dag aanbreken , waarop men hem of
haar, die thans op eene geregtsplaats eenen geweldigen
dood moet fierven , in eenen kerker laat leven, tot dat
God zelf, die alleen I Ieer is van leven en dood, zijnen
of haren adem wegneemt? Immers zulke fchadelijke en
gevaarlijke wezens behooren , tut aan hunnen laatften
fnik, voor de maatfchappij onfchadelijk gemaakt te
worden.
Wanneer zal die dag aanbreken ? Di1n, wanneer menfchen en Christenen , niet meer naar de wetten van m oZES en LYCURGUS, NUMA en AUGUSTUS,
CHARLEMAGNE en NAPOLEON, maar naar de
grondbeginfelen van het Evangelie oordeelen en vonnisfen zullen. Tot zoo lang zullen de vrienden der menschheid en de vereerders van liet Christendom niet ophouden
de leer te verkondigen, die door het Licht der wereld
gepredikt is: C x R I S T u s is niet gekomen om te
verderven, maar omn te behouden.
De vriend der menschheid wil echter, zoo wel ten
aanzien zijner tegenflanders , als met opzigt tot de gefleldheid van tijden en omflandigheden , infchikkelijk zijn
— de Christen , zoo veel mogelijk en waar hij kan en
mag , toegeven. Wenscht men alzoo het woord doodJlraf in onze Wet- en Woordenboeken te behouden ,
liet zij zoo; doch men bezige hetzelve dan alleen , en
make het, uitsluitend , van toepasfing , wanneer het leven van den Vorst bedreigd of getroffen Trogt worden !
Len Koningsmoorder toch treft niet Ilechts den Vorst
alleen , maar in hem den ganfchcn Staat.
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(Vervolg en plot van bl. 73.)

M

aar de Schotfche industrie zou inderdaad even traag en
zorgeloos gebleven zijn , als zij integendeel werkzaam en
bedrijvig geworden is , wanneer de tolgaarder aan de Sarkbrug en de hospes van Gretna-Hall de uitfluitende bezitters
van een zoo winstgevend privilegie waren. Dit is dus geens.
zins het geval. De trouwäiaire wordt niet alleen te Gretna
en in het naburige dorp Springfield, (waar de Gretnafche
kastelein en deszelfs confrater, de tollenaar, geduchte mede.
dingers hebben) maar ook in twee andere zeer vermaarde
grensplaatfen gedreven ; te Annan , dat niet ver van Greatney
ligt, en te Coldßream , werwaarts mede een zeer flerk bezochte reisweg voert. Te Coldjtream was het , waar op zekeren morgen een der mannen , welke het hedendaagfche En.
geland onder zijne meest vermaarde telt, met eene jonge dame aankwam , welke, door de tusfchenkomst van eenen kas
plaats, tot gade van HARRY BR O U G H AM, thans-telindr
Lord B R O U G H AM en Kanfelier van het Britfche rijk , gemaakt werd. De koppelaars te Springfield zijn beide eigenaars van logementen, hetgeen tot uitoefening van hun bedrijf
een onmisbaar vereischte is. Edoch zijn hunne huizen in
geenen deele met dat van Gretna-Hall te vergelijken , welk
laatfie dezelve beiden, in behagelijkheid van buiten en gemakkelijkheid van binnen, verre overtreft. Nogtans zijn de
etablisfementen van Springfield de oudiie. Een derzelven is
datgene, waar het denkbeeld, om huwelijken te fluiten, het
eerst in het brein van Jos EPH PAISLEY ontfprong. Het
andere was eertijds de eigendom van den beroemden, of
veeleer beruchten , fmid DAVID Of DANIEL LAING.
Aan het etablisfement van j 0 S E P H P A I S LE Y heeft Gretna -Green deszelfs Europefche vermaardheid te danken. Het
was omflreeks het jaar 1760, dat deze man zich een nederig
huisje op eenen, in het midden der gemeenteweide gelegen',
heuvel bouwde. Deze heuvel heet nog tegenwoordig Meggs.
hoogte, omdat vroeger eene heldin van dien naam zich al.
daar opgehouden heeft. PAISLEY'S oogmerk was , hier
eenen handel in tabak en brandewijn te drijven, en op deze
wijs voor zich en de zijren een middel van beftaan te zoe-
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ken. Gebrek aan ijver was het niet, dat deze onderneming
deed mislukken; want hij zelf was een zoo groot vereerder
dezer twee gerijfelijkheden des levens, dat hij alleen meer
brandewijn dronk en meer tabak rookte, dan al zijne kalanten te zamen. Niets is vindingrijker dan de nood, die moeder van alwat groot en nuttig is. Zoo kwam dan ook de
wakkere P A is LE Y eens op den inval , om een huis tot het
fluiten van huwelijken te openen. De gedachte was nieuw,
want PAIS L E Y was de eerfle , die in het hoofd kreeg, iets
dergelijks in te voeren; zij overfchreed den kring der wettigheid niet, want zij rustte als 't ware met beide beenen
op eene aan lederen Schot bekende oude wet. P A 1 S LE Y
begon daarmede, dat hij geheel den omtrek tot zich lokte,
door bij allen , die hem eene zekere hoeveelheid tabak of
brandewijn afkochten, het trouwen zonder geldelijke beloo
ning , of ten minfte voor een' veel geringeren prijs , dan de
naburige kerkelijken , te verrigten. Nogtans zou PA 1 S LE Y
bij zijne fpeculatie Hechts weinig gewonnen hebben, en zouden zijne nieuwe handelsverrigtingen tot den zeer engen kring
der omliggende dorpen beperkt gebleven zijn, zoo niet de
geestelijkheid, in het denkbeeld, dat hij haar in hare waar
verkortte, de volle fireng--dighenkomfrtlijs
heid der wetten tegen hem had ingeroepen. De geestelijkheid
weérfprak het daarzijn van het kerkelijk ftatuut niet, op
grond van hetwelk PAIS LE Y handelde, en krachtens hetwelk een huwelijk als wettig aangegaan befchouwd wordt,
zoodra twee jonge lieden van verfchillende kunne, in tegenwoordigheid van getuigen, verklaren man en vrouw te
zijn; alleenlijk beweerde zij , dat er een lid van den clerus
bij geroepen moest worden, om nevens de overigen, of alleen, als getuige te dienen; en in allen gevalle moest, volgens haar, het te betalene uitfluitend en geheel ten behoeve
van het kerfpel komen. De regtbanken beflissen ten voor
P A 1 S L KY, wiens naam zich van nu af aan al-delvan
verder en verder verbreidde, zoodat weldra al de trouwlustigen, welke de Engelfche kerk weigerde in het huwelijk te
verbinden , naar Gretna-Green fnelden , om , door tusfehenkomst van den dienstvaardigen tabaks- en brandewijnsverkooper, op eene erkend regtskrachtige wijze, tot het doel hunner
wenfchen te geraken.
Van dezen tijd dagteekent zich ook de vermaardheid, wel
-lte
Gretna-Green in Europa verworven heeft.
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Men moet zich waarlijk verwonderen, dat zoo vele , oneindig minder beroemde plaatfen, welker naam ook veel zeldzamer genoemd wordt, uitvoerige vermelding verworven heb.
ben, terwijl het Gretna-Green nog altijd aan eenen gefchiedfchrijver ontbreekt. Te Creatney en te Springfeld zou men
vergeefs naar eenen gedrukten wegwijzer voor den omtrek,
naar eene plaatfelijke gefchiedenis , naar eene befchrijving
dier beide dorpen vragen. Zelfs te Londen is geen zoodanig
boek te vinden. Eer ik mijne reis naar het noorden van
Engeland begon, had ik bij alle boekhandelaren der hoofd
vernomen naar hetgeen er over Gretna-Green gefchreven-ftad
mogt zijn. Daar flapelde men dan een' geheelen berg van
boekdeelen voor mij op , ieder van welke een paar zinfneden
over Gretna-Green inhield, doch van welke niet een eenig
mijne weetgierigheid bevredigde. Zoo bleef mij dus niets
anders over, dan zelf de eerde nafporingen over het land
der Schotfche koppelaars te bewerkilelligen. Dit is het dan ,
waarom ik den weg van Carlisle naar Schotland ingeflagen,
de brug over de Sark overgetrokken, de woonplaats van
P A I S LE v en derzelver omtrek doorfnuffeld, en naar alles
vernomen heb, wat deze zoo beroemde ftreek , derzelver
dorpen en bewoners betreft, en dien ten gevolge de eerfte
geweest ben, die befchreven heb, wat de lezer hier onder
de oogen heeft. Slechts een eenig ding heb ik niet volkomen kunnen oplosfen. Hoe komt het, dat niemand van den
bruggecolgaarder aan de Sark en even min van Springfield en
van Greatney fpreekt, terwijl toch de naam van Gretna-Green
in ieders mond is? Dit moet des te meer verwonderen, daar
Greatney en Springfield tamelijk volkrijke dorpen zijn, terwijl Gretna-Green 4lechts eene gemeenteweide is, op welker
midden een enkel huis, als daarheen geworpen, gezien wordt.
Vindt men wel ergens elders een dergelijk voorbeeld van
naamsverwarringen? Wordt wel Parijs door het Marsveld
aangeduid, LYeenen door den Prater, Berlijn door den Thiergarten, Madrid door het Prado , of ook, in Schotland zelf,
de 4lad Perth, door van den noord- of ooster-Inch, of de
ftad Glasgow, door van de groene vlakte te fpreken? Hoe
dan toch is dit met opzigt tot Gretna-Green gebeurd? —
Ik heb reeds gemeld, hoe J OS E P H PAIS LEY zich op eene
hoogte , midden in eene gemeenteweide , een huis gebouwd
heeft: deze hoogte droeg, gelijk ik mede gezegd heb, den
naam, en draagt dien ook nog, van den Megg- heuvel ; doch
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was hij te onbeduidend , om ergens anders , dan in de onmiddelbare nabuurfchap, bekend te zijn. Maar door de weide
van Gretna liep een fterk bezochte rijweg, en daardoor was
die weide ook zelfs aan de Engel/ehe zijde der grenzen niet
onbekend. Dit wist j o S E PH PAIS LE Y, en evenzeer wist
hij , van hoeveel gewigt het voor hem was , de ligging zijner
woning die genen, welke zijne dienst mogten behoeven,
naauwkeurig aan te duiden; derhalve noemde hij dezelve
fleeds, bij monde en fchriftelijk, Gretna-Green. Zoodanig
heette de plaats dan ook weldra in geheel de nabuurfchap,
en deze naam is tot op den huidigen dag daaraan bijgebleven.
Tegenwoordig is van j o s E PH P Al S LE Y's huis geen fpoor
meer voorhanden; maar de gemeenteweide heet nog altijd
Gretna-Green, en deze naam herinnert bij voortduring aan
den eeríten fpeculant, die in het oude Schotfche flatuut, met
betrekking tot de huwelijken, zulk eene rijke goudmijn heeft
weten te vinden. Zijn nu misfchien met den tijd het denk
dezer fpeculatie en de naam der plaats, waar zij het-beld
eerst gedreven werd, zoozeer onaffcheidbaar geworden, dat
het eene niet meer van het andere af te zonderen is? Dit
moet wel het geval zijn, indien men begrijpen zal, waarom
noch van Greatney noch van Springfield gewag gemaakt wordt,
wanneer men van de Schotjche huwelijksfluiters fpreekt.
PAISLEY had, in het jaar 1790, het ongeluk, zijn huis,
met alwat daarin was, door eenen fellen brand te verliezen.
De oude vrouwen beweerden, dat de kaboutermannetjes he
huis in brand gefloken hadden, omdat het op den heuvel gebouwd was , waar de heks ME G G hare heillooze duiveiskunflen gedreven had; en de geestelijkheid zag in het geval eene
f'raf des Hemels voor den roof, door PA I S L E Y aan de regten der kerk begaan. PA I S LE T, daarentegen , zwoer,, dat
het kerfpel iemand opgeruid moest hebben , om hem het
huis boven zijn hoofd in brand te fleken. De verftandiger
buren, eindelijk, hielden het er voor, dat de brand veroorzaakt
geworden was door de onachtzaamheid van een verliefd paar,
hetwelk de kastelein van Gretna-Green den vorigen dag getrouwd , vervolgens gehuisvest, en dat ook zijnen dood in de
vlammen gevonden had. Wat er van de zaak geweest moge
zijn, P A I S LE Y redde, met zijne vrouw en dienstmaagd,
ter naauwernood het leven, en trok vervolgens, met het weinige huisraad, dat hij had kunnen bergen, naar Springfield.
Aldaar werd hij door een' vriend uit zijne jeugd, D A N I E L
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Of D A V ID LA I N G, van wien wij reeds gewag gemaakt heb.
ben, en die meer bekend was onder den naam van den ouden hoeffmid, opgenomen. Bij dezen vriend genoot hij een
jaar lang gastvrijheid; na welken tijd hij, dank zij het voordeel, hetwelk hij uit zijnen heerlijken tak van nijverheid trok,
in flaat was , zich een eigen huis te Springfield aan te fchaffen. Sedert is hij , fleeds trouwende en fleeds met de geestelijkheid in ftrijd, aldaar blijven wonen. In het jaar 1814
ftierf hij , naar de verklaring der geestelijken, den dood van
eenetl verdoemde; naar die zijner nicht, welke hem in zijne
laatiie oogenblikken bijflond, den dood van eenen heilige.
De man van deze nicht zette nu de trouwäffaire voort, en
oefent dezelve nog fleeds in hetzelfde huis , waarin ook niets
veranderd geworden is federt P Al S L E Y het betrok , om
daarin zijne huwelijksregisters te houden en onder de hand
tabak en brandewijn te verkoopen.
PAISLEY'S vriend, de oude hoeffmid, had, gedurende
den tijd, dat zijn fchoolkameraad met hem onder één dak
leefde, fmaak aan tabak, fmaak aan brandewijn, en wel inzonderheid fmaak aan het trouwen op Schot/die manier gekregen. Meer dan eenmaal had hij reeds, wanneer de goede
P A ISLE Y wat te diep in het glas gekeken had , en niet in
flaat was, om tegenover hen, die zijne ambtsdienst verlangden,
een voegzaam evenwigt te houden, deszelfs rol op zich genomen en goed ten einde gefpeeld. Zoo had hij zich eene
foort van praktikale bekwaamheid daarin verworven, en verfond hij zich weldra even goed op het klinken van huwelijken, als op dat van hoefbeflag. Toen nu P A 1 S L E Y hem
verliet, geloofde hij geene fchennis aan de vriendfchap te
begaan, met voor eigene rekening het ambt van huwelijks
,, dat hij zulk eene fchoone gelegenheid gehad had -fluite,r
door voorbeeld en oefening, theoretisch en praktisch aan te
leeren , te blijven voortzetten. Op deze wijze opende zich
het nieuwe etablisfement, in mededinging met dat van den
vroegeren bewoner van Gretna-Green. Ondertusfchen ftoorde
dit de goede verflandhouding der beide vrienden in geenen
deele; veeleer had het gemeenfchappelijke van hun bedrijf
hen nog naauwer aan elkander verbonden. Men heeft mij te
Springfield van eene opmerkelijke overeenkomst gefproken,
die tusfchen de beide vrienden gefloten , met hunne onder
bekrachtigd zou zijn , en tegen welke zij , volgens-teknig
onpartijdige getuigenisfen, niet meer dan twee- of driemaal
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in het jaar gezondigd hebben. Het eerlte artikel tlelde eene
wederzijdfche en onverbrekelijke vriendfchap in. In het tweede beloofde en verbond zich elk der contraktanten , zijnen
vriend en confrater gratis te zullen vervangen, en de trouwing voor hem te zullen waarnemen, telken male dat hij
buiten flaat mogt zijn die zelf te verrigten. Het derde artikel behelsde voor beide de partijen het plegtige beding, zich
niet meer dan om den anderen dag dronken te zullen drinken,
ten einde ten minfte één hunner fteeds in faat mogt blijven,
om de voorkomende huwelijksfuitingen te volbrengen. De
twee of drie jaarlijkfche fchendingen van het contrakt hebben
heeds alleen dit artikel betroffen; in al het overige is de zoo
voorbeeldelooze vriendfchap nooit ge:loord geworden. Het
Schotfche grensland bezat, in de twee koppelaars van Springfield, eenen waren o R ES T E s en P Y LA DES. Nimmer rees
de geringde fchaduw van wangunst tusfchen deze twee mannen, die welgemoed nevens elkander hunnen weg bewandel.
den, terwijl zij , volgens de termen van hun contrakt , in
groote teugen hunnen tabak rookten en hunnen brandewijn
dronken. Zoo duurde dit een' geruimen tijd voort ; maar
alles op deze aarde neemt een einde, her goede zoo wel als
het kwade: de zoo liefelijke en zoo volkomene eensgezind.
heid werd door den dood van o SE P II P A IS LE Y verbroken.
Door eenen onverklaarbaren zamenloop der dingen, of door
eene teérgevoeligheid , welke men bij eenen hoeffmid niet ge
zou hebben, flierf de oude D A V 1 D of D A N I E L-zocht
L A 1 N G op denzelfden dag, slechts weinige uren later dan men
zijnen ouden vriend ter aarde beileld had. Dit voorval maak.
te nogtans op de verbeeldingskracht der anderzins, gelijk de
meeste Schotten , zoo bijgeloovige inwoners van Springfield
geenen indruk. Een oud man uit de gemeente verzekerde
mij , dat men overtuigd was, hoe de beide vrienden eenen
natuurlijken dood geflorven waren; want men had hunne lijken, gezien en hunne begrafenis bijgewoond. „ Of het moest
geweest zijn," voegde hij er bij , terwijl hij zijne blaauwlakenfche muts afnam en ootmoedig de handen vouwde, „dat
wij allen verblind en begoocheld waren ; of dat misfchien
(God behoede ons!) de verandering der dooden na de begra.
ving der lijken heeft plaats gegrepen." Weinige weken na
het ten grave brengen van den ouden hoeffrnid verfpreidde
zich inderdaad het gerucht, dat zijn dood, als ook die van
den tabakshandelaar, door geheimzinnige en voltrekt onver-
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klaarbare omfiandigheden verzeld gegaan was ; dat de predikant der parochie de twee lijken weder had doen opgraven ,
en dat men nu in de kisten het overfchot van halfvergane
honden had gevonden ; in die van JOSEPH PAISLEY dat
van een' keeshond , en in die van DA VID LAING van eenen
poedel , beide zwart. Hetzij nu overigens DAVID Of DA NIE L LA 1 N G als eerlijk man en als een goed Christen ge
begraven, dan wel door den Booze gehaald zij,-florven
de vermaarde huwelijksfmid flierf ongehuwd en zijn huis ging
in vreemde handen over. De nieuwe bezitter liet zich door
de wonderlijke fprookjes betrekkelijk zijnen voorganger, die
fteeds meer geloof vonden, zoo weinig angst aanjagen, dat
ik hem bij mijn bezoek te Springfield lustig op het aanbeeld
zijner fmidfe vond loshameren , boven welke een vierkant
fchild zijnen naam ,; os E P H s ow E R BY, vertoonde. Hij
is de huwelijksknooper, die thans het meest in naam flaat,
en bij welken de verliefde paren der drie Koningrijken zich
bij voorkeur vervoegen.
Offchoon de vier trouw-etablisfementen aan de Schot/the
grenzen , met betrekking tot het zwierige en comfortable, onderling zeer verfcheiden zijn, gelijken zij nogtans opzigtelijk
derzelver werkelijke en materiéle beftemming alle naar elkander. Het eene zoo wel als het andere is van logeerkamers
voorzien; dat van Gretna-Hall heeft er zes, die van den
tolgaarder, van E L LX 0 T en van s OWE R B Y elk ééne.
De geleerdheid en het vernuft, waaraan deze nederige daken verblijf hebben verleend, hebben aldaar overal fporen
achtergelaten, vooral op muren en venílerglazen, waar opfchriften, deviezen, zinnebeelden van allerlei aard getuigenis
dragen van de flemming dergenen, aan welke zij hunnen oor
zijn. Op meer dan ééne plaats leest men-fprongvechuldi
de vereerendtie loffpraken op den heer des huizes. Het is
inderdaad het merkwaardigíte album, na de registers zelve,
waarin de namen der gehuwden en der getuigen opgeteekend
zijn, dat men zien kan. Het valt echter, bij de ftrenge befcheidenheid dergenen, die deze registers houden, moeijelijk,
dezelve te zien te krijgen.
Eindelijk houdt ook nog ieder koppelaar er eenen ad.
junct op na, voor het geval, dat hij door het een of ander
verhinderd mogt worden de trouw zelf te fluiten. Zoo heeft
zich de brugtolgaarder aan de Sark eenen kleedermaker,, de
hospes te Cretna-Hall zijnen zoon , E r. L I o T eenen fchoen-
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maker en S o WERE 1 zijnen leerjongen als plaatsvervanger
toegevoegd. Dit is eene fchikking, waarbij al de partijen
winnen: de trouwbazen behouden hunne klandizie; de plaats
hebben aanfpraak op een deel van het honorarium,-bekldrs
en vervolgde gelieven ontgaan op deze wijze menigmaal een
onherlelbaar verlies, dat namelijk der weinige minuten, die
hun foms overblijven, wanneer hun een jaloerfche medeminnaar,, onbuigzame voogd of me@doogenlooze vader op de
hielen zit. Daarbij is de echt ten aanzien der wet even regtmatig, of de verklaring der betrokkenen voor eenen tollenaar
of voor eenen fnijder, voor eenen fmid of diens leerjongen
afgelegd is. Deze vervolkomening is eerst onlangs ingevoerd
geworden. Te voren liet de huwelijksfluiter, wanneer hij
afwezig was, of door ziekte in het uitoefenen zijner ambtseer.
rigting verhinderd werd, zich eenvoudig vervangen door den
koetfier of den postiljon, die het te verbinden paar bij hem
gebragt had.
Met betrekking tot zulk eene vervanging gebeurde het
eens, dat eene Engelfche dame in een' der getuigen, die ge.
roepen waren om de echtverklaring aan te hooren, welke
zij voor den tolgaarder aan de Sark aflegde, haren gewezen
koetfier herkende. Zij zag dezen getuige met onrustige fchaamte aan, en riep toen, eenige flappen terugtredende: Neen,
nooit in tegenwoordigheid van dat mensch!" Niets kon haar
bewegen, te gedoogen, dat een man, die als koetfier in
hare dienst geflaan had, getuige bij hare huwelijksvereeniging
zijn zou ; niets, zelfs niet het bidden van den geen, dien
zij weldra gemaal wilde noemen. „ Dan, MiJs, kunt gij
eenen fnijder nemen , wanneer die u beter bevalt," zei de
postiljon wiens gekwet!te eigenliefde in den perfoon van
den koetfier thans de overhand kreeg boven den eerbied voor
een' der doorluchtigile namen van Crootbrittanje , en die
tusfchen hem en eenen kleedermaker geenszins zulk eene
wijde kloof zag, als wij tusfchen eenen koning en eenen
bedelaar erkennen. „ Ja, laat het dan een fnijder zijn!"
hernam de dame. Het toeval wilde, dat juist een kleedermaker bij de hand was. Deze gedroeg zich nu zoo gepast
en gefchikt, dat de tolgaarder hem tot zijnen vasten plaatsvervanger aannam. Thans zorgden ook de hoofden der drie
andere etablisfementen , naar het hun door hunnen ambtgenoot gegeven voorbeeld , om, gelijk wij gezegd hebben, ins.
geiijks fledehouders aan te nemen.
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Bij de geheimhouding, welke de huwelijksfluiters betrekkelijk hunne registers in acht nemen, is het niet mogelijk, het
getal der echtverbindtenisfen , die jaarlijks in de vier etablisfementen gefloten worden, naauwkeurig op te geven; evenwel zal men denkelijk niet ver van de waarheid zijn, wanneer men aanneemt, dat, het eene jaar door het andere gerekend, 800 paren 's jaars aldaar vereenigd worden.
Wat het honorarium dier koppelaars betreft, hieromtrent
bellaat er geene vaste bepaling. De genen, die met rijtuig
komen, moeten, minst genomen, twee guinjes betalen; terwijl arme drommels voor de waarde van eenige glazen ale
of whiskey getrouwd worden.

BIJGELOOF BIJ DE TURKEN.

De Turken zijn vol bijgeloof, en zulks des te meer, daar
de regering, door openlijk en plegtig gegeven voorbeeld,
hiertoe medewerkt. (*) Dit bijgeloof is reeds van Tartaar
oorfprong, en de Turken hebben het, op hunne ver -fclren
landen, die zij onderwierpen, nog-overingst,lkd
vermeerderd. Hunne krijgslegers rukken niet voorwaarts,
hunne vloten ligten het anker niet, of alvorens moet de ho.
roskoop opgemaakt en de voorfpelling gunilig geweest zijn.
Bij alle Hechts min of meer buitengewone ondernemingen,
moet de Sultan alvorens zijne fterrewigchelaars over het Echerof-laaf, of heilfpellend oogenblik, raadplegen. Alle Turken
gelooven ilijf en flerk, dat fommige lieden geluk en andere
daartegen ongeluk aanbrengen. De laatílen noemen zij Ogurfuz, de eeruien Ogurlu. Wee den Ogurfuz, die langs eene
flraat komt, waar juist een plegtige feestfloet in aantogt is!
Bezwaarlijk zal hij het lot ontkomen, van op fiaanden voet
doodgeflagen te worden. Edelgetleeaten oefenen mede eenen
grooten invloed op hen, die ze dragen. Aan den fmaragd
en den faffier fchrijven zij veel kwaads toe; veel goeds daar
aan den diamant, lapis lazuli, robijn, jaspis en kar -entg
maar vooral aan den turkoois: al deze íleenen be--niol,
(*) Waarfchijniijk zal dit onder den tegenwoordigen Sultan M AD M U D wel iets minder zijn, al mag hij dan, in
het begin zijner regering, het bijgeloof behoefd en gebruikt
hebben. Pert.
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fchermen tegen het booze oog. Een paard met eene witte
vlek voor den kop is voltrekt onheilbrengend; al ware het
ook nog zoo fchoon, zoo deugt het, in de oogen der Turken, niets. Zorgvuldig hoedt men zich, zijn zegel door
eenen man te doen fnijden, van wien beweerd wordt, dat
hij onder een boos ge(ternte geboren is; liever doet men het
door eenen anderen vervaardigen, die veel minder bekwaam
is, zoo hij maar den naam heeft, dat zijne werkhukken
méiménetlu, dat is heilbrengend, zijn. Onder de hoofdtoonen der Perzlfche muzijk is er een, dien de Turken nimmer
laten hooren; want zij zijn vast overtuigd, dat het ongeluk
zou aanbrengen, wanneer een fink uit dezen toon gezongen wierd.
De Santons flaan bij de Turken in grooten eerbied, zoo
zij hun handwerk slechts behendig weten te drijven en de
zwakken goed bij den neus te leiden. Men noemt hen Evllyas of Heiligen. Er is niets zoo dom en ongerijmd, of het
vindt ingang en geloof, wanneer deze lieden het zeggen en
verzekeren. Alle voorname en in hooge posten geplaatile
perfonen hebben eigene Santons, en vragen hen dikwijls om
raad. Zij gebruiken ze ook, om het volk zand in de oogen
te ftrooijen. De beroemde Y u s s u F - Aga, Intendant bij de
moeder van Sultan S E L I M , kocht, op raad van zijnen San.
ton, een aantal levensjaren van zijne vleijers, tegen ver
prijzen, voor zich op. Van deze koopen werden-fchilend
plegtige contracten opgemaakt en door kooper, verkooper
en getuigen onderteekend , en zoo meende dan Y u s s u FAga zich in het zekere bezit van vierhonderd jaren levens
geleld te hebben ! Drie jaren daarna werd hij gewurgd , en
aistoen vond men onder zijne papieren het contract over zijn
lange leven, lk zelf (zegt de fchrijver van dit berigt) heb
het fluk gelezen.
De tegenwoordige Sultan liep in het jaar 1812 gevaar,
troon en leven te verliezen, vermits de Janitfaren bemerkt
hadden, dat hij hen affchaffen en vernietigen wilde. Om
hen in ontzag te houden en van het ontdekte fpoor te leiden, deed hij zekeren grijsaard , E B N-S U ON D geheeten , die
in den naam flond een zeer groot Heilige te zijn, van ,Teruzale3n naar Konjtantiropel komen. De Ministers der Porte
en de Grootädmiraal H U C H REN - Pacha droegen kennis van
des Sultans geheime bedoeling, en deden ongehoorde dingen
onder het volk verfpreiden nopens de wonderen, welke de
L
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Heilige op zijnen weg verrigt had. De Turken in de hoofd.
fiad waren hem met ongeduld wachtende, vooral de blinden
en de lammen. Eindelijk kwam hij aan. Al de Ministers
der Porte, de grootwaardigheid -bekleeders van het Serail en de
Ulernas of wetgeleerden gingen hem bezoeken, opdat hij van
zijne heiligheid iets op hen mogt laten uitftroomen. De Sultan zelf begaf zich incognito mede derwaarts , onderhield
zich langen tijd met hem, en, toen hij weder heengaan wil
hing de alwetende Heilige hem eene hirka om, dat is-de,
eene foort van mantel, gelijk MA H OM E D gedragen had. De
Sultan fcheen hierover verrukt van vreugde, en deed ver
dat de Heilige hem eene lange en gelukkige rege.-fpreidn,
ring beloofd had. Deze E B N - S U 0 N D was een doortrapte
frheim, maar listig, en daarbij ook een bekwame buikfpre.
ker, welke kunst hem zeer te pas kwam, en waaruit hij
groot voordeel trok. De vader van den Groot-Mufti, zelf
een voornaam geestelijke, hield eens bij mij aan, hem naar
E B N - $ U ON D te verzellen. „ Kom met mij ," zeide hij ;
„ de Heilige zal u gewis goed ontvangen, en u eene plaats
nevens den Grootvizier en den Grootiidmiraal aanwijzen, die
hem dagelijks incognito bezoeken en bij hem rang en tagt
ter zijde leggen." Deze gevaarlijke gelijkheid werd echter
geen lokaas voor mijne eigenliefde, en ik nam den mij geda.
nen voorflag niet aan.
In Turk je is het in vele gevallen voordeeliger en veiliger,,
krankzinnig, dan wijs en verílandig te zijn. Hoe fierker en
heviger de zinneloosheid is, des te meer wordt zij er ver•
Berd. Verfland befchouwen de Turken als eene menfchelijke
berekening, die eene toekomst ten voorwerp heeft, welke
zich niet laat bepalen ; krankzinnigheid , daarentegen, fpreekt
als tolk der Goddelijke wijsheid , die alle werelden en het
onmetelijke aller tijden omvat. De krankzinnigen fplitfen zich
bij hen in twee foorten : fommigen worden onderheld tot voor
goede, anderen tot voorfpelling van hee kwa.-fpelingvaht
de ingevingen te ontvangen. De eerflen worden als de onmiddelbare tolken der Goddelijke barmhartigheid befchouwd ,
en derhalve overal met bijzondere welwillendheid opgenomen;
de anderen komen den Turken voor, de werktuigen der Goddelijke gramfchap te zijn; men vreest, maar fpaart en ver
hun perfoon is onfchendbaar, en zelfs hunne er--mnijdthe;
gerlijkae handelingen worden geduld ; men verfoeit wel hunne
lasteringen tegen God en Godsdienst , maar men firaft hen
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daarvoor niet, zoo als aan anderen te beurt zou vallen, die
in zulk een geval de volkswoede niet ontgaan zouden ; want
volgens het algemeen gevoelen zendt de Godheid zelve deze
lieden, als geefels des menschdoms. Deze gelukkige flaat
der verifandeloozen wordt niet zelden door arglist tot hare
oogmerken misbruikt: lieden , die in hunne jeugd niets gedaan noch geleerd en in hunnen ouderdom geen middel van
bedaan hebben, zijn foms fchrander genoeg om zich gek te
veinzen; eene rol, waarbij zij , zoo zij die flechts met voor
bijzonder goed ftaan.
-zigthedfpln,
nogtans
eene
heeft
bijgeloof
der
Turken
zeer
goede
Het
zijde; want aan hetzelve hebben wij het behoud van menig
gebouw uit de oudheid te danken. Wat aan de dweepzucht
der Christenen uit de eertte eeuwen onzer jaartelling, aan de
barbaarschheid van Slavonifche horden , aan de woede der
Kruisvaarders uit het Westen, wat naderhand aan de vernielen
handen van Venetianen, Genuezen en Lord EL G IN ontkomen-de
is, heeft het bijgeloof der Sarracenen bewaard; want zij
Ronden in de vaste overtuiging, dat ieder oud gebouw of
gedenkteeken zijnen bijzonderen Befchermgeest had; eerie
liefelijke gedachte, die misfchien op de plaats zelve uit de
Grickfc,'he fabelleer overgebleven of ooit eene onwillekeurig
aan het Criekfc/ie genie toegebragte hulde is. Met de Godsdienst hebben de Turken tevens ook dit geloof van de Sar.
racenen overgenomen, en munten ten aanzien hunner eerbiedige fparing der Griekfche oudheden nu nog verre boven vele
vreemden, bewoners van befchaafde landen, uit; vooral boven de kunstverwoestende Engelfchen, die er zich niet oni
bekreunen, of zij een fchoon Korsrthisch kapiteel, een ftandbeeld of eene vaas aan flukken flaan, als zij daarvan hechts
een fluk naar huis kunnen fiepen. Toen Lord E L G r N het
fries van het Pantheon deed uitbreken, en de heerlijk behouwene marmerlteenen fomwijien met donderend geluid op
den grond ploften, kond de Pacha van ,thene mismoedig
daarnevens, nam van tijd tot tijd de pijp uit den mond, en
droogde zich de oogen: wie was hier de barbaar? Dan,
offchoon de Turken de oudheden niet vernielen, doen zij ook
niets om dezelve te behouden; zij, befchutten ze niet voor
wind en weder. In alle landen , waar geene dweepzieke
Christenen verwoestend de overhand gehad hebben, liaan nog
geheele verlatene heden vol flandbeelden, door geene menfchenhand aangeroerd , als zwijgende, maar door hun daar.
L2
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zijn fprekende getuigen van eenen tijd vol kunst, genie. nijverheid en pracht. De provinciën aan deze zijde van den
Taurus, die ik alle doorgereisd heb, verdienen wel inzonderheid de aandacht van kundige Europefche reizigers. Zoo
b. v. bevat de groote provincie Paphlagonië, bij de Turken
Ifloni, verfcheidene verlatene Reden , welker gebouwen , met
derzelver zuilen, basreliefs en beeldhouwwerk, nog flaan,
alsof de inwoners zoo aanftonds terug zullen komen; heerlijke
gedenkteekenen van de pracht der Kappadocifche Koningen en
der Romeinfche Keizers.
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VAN EEN' JEUGDIGEN GENEESKUNDIGE.

(Vervolg van bl. 24.)

Iets over de menigvuldigheid der Zelfmoorden.
De quel droit vierst - on raconter la vie et la
mort de ces infortunés? S'ils font worts pour
éviter le déshonneur,, pourquoi donc les déshonorer? Pourquoi trahir des mystèères qui fe
font enveloppés d'un linceul?
ANONYMUS.

Zuchtende en geheel ontfemd fchoof ik het Parijfche nieuws
dat mij eenigen tijd had bezig gehouden, ter zijde,-paier,
fond op, en verliet het over de Pont Neuf zich bevindende
Café de l'Ecole, mijne fchreden huiswaarts wendende. Het
getal der flagtolfers van zelfmoord was niet verminderd; ook
deze dag voerde een ongelukkig cijfer met zich. Die ver
flandsverbijstering en dolle waanzinnigheid blijft nog bij voort
Para niet alleen, maar ook in Frankrjks provin--during
ciën woeden. Zijn dan Godsdienst en Wijsbegeerte, deze
twee zusters der weldadigheid , die aan de fponde der ongelukkigen waken en balfem in de wonden des levens gieten ,
geheel miskend en verltooten, en hebben zij zuchtende plaats
gemaakt voor de fombere wanhoop, die den zelfmoord begeleidt ? .. .
Een aantal verbijsterden fort zich van de bruggen in de
Seine; en niet ten onregte zegt een dagblad, dat zelfmoord
-
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in den loop des jaars meer buskruid heeft verbruikt dan de
jagt; dat de dood door flikking (asphyxie) de houtskool
heeft verminderd , en dat de vierde bladzijde der groote Journalen niet meer toereikend is tot het registermatig opfommen
van hen, die zichzelven aan het leven durfden tasten.
Ongelukkigen! de folteringen van uw verfcheiden zijn dan
nog niet genoeg; de drukpers fleurt uw cadaver voort en
fielt het ten toon; de roman, die het heeft gedood , vloeit
uit de pen der dagbladfchrijvers; het pittool vag dezen werd
geladen door het fpel; eene ongelukkige liefde van gene ontflak het niet houtskool gevulde komfoor, en de wereld moet
weten , wat de een en de ander vóór hun flerven hadden
verloren. Waar, vroeg ik mijzelven, de redenen en oorzaken van die fchrikbarende veelvuldigheid der zelfmoorden
te zoeken ? Zouden wij niet met regt, althans voor een
groot gedeelte, die dagbladen, waarvan ik weinige oogenblikken geleden er een droevig van mij wierp, kunnen befchuldigen , die, met eene ware wreedheid, zoo vele namen en
zoo vele akelige bijzonderheden van eenen dood, door elk
deugdzaam mensch verfoeid, der wereld kenbaar malten, alleen met het doel , om de gevoeligheid der lezers door tra
beweging te brengen , daardoor belangrijk-gifcheokn
te fchijnen, en wel voornamelijk door dit alles een grooter
debiet te erlangen ?
De neiging tot zelfmoord , aan welke oorzaak men dezelve
in de eerfie plaats toefchrijve, is befinettelijker, dan men
over het algemeen wel denken zou. Zij plant zich dikwijls
voort door eene foort van navolging, even als zulks met
verfcheidene andere zenuwaandoeningen het geval is. Vandaar het noodlottige der uitgebreide verflagen van zelfmoor
nieuwspapieren gegeven. Zij maken de ver -den,or
gemeenzaam met het denkbeeld eens vrijwilligen-belding
doods, geven zelfs menigmaal de middelen tot het ten uitvoer brengen aan de hand, en vervoeren zeer dikwijls tot de
daad zelve hen, die door het voorbeeld onwillekeurig worden medegefleept. De zelfmoord neemt foms een' epidemifchen vorm aan. Van dit zonderling verfchijnfel levert de
Gefchiedenis menig voorbeeld. Bij P L UT A R CH U S leest
uien, dat de jonge vrouwen en meisjes van Milete zich gedurende zekeren tijd in groot getal en als om firijd ophingen , wanhopig zijnde over het gemis barer echtgenooten,
minnaars of broeders , die bijna allen ten firijde waren geto-
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gen. Onder •de regering der PT o L EM A E ë N werd eene menigte toehoorders door de welfprekendbeid van een' Stoïcijn
wijsgeer, die eene apologie of lofrede op den zelf--fchen
moord te Alexandrië hield, weggefleept, en gaf zichzelve
vrijwillig den dood. S YDE NH AM verhaalt, dat er in de
maand Junij 1697 te Mansfield, zonder bekende oorzaak, eene
menigte zelfmoorden plaats had. Hetzelfde gebeurde in den
zomer van 1811 te Stuttgard, in 1806 te Rouaan. E sQU IR 0 L, die deze voorbeelden bijbrengt, (Dictfonnaire des
fciences médicales) verhaalt ook, dat er in het jaar 1793 te
Verfailles 1300 zelfmoorden plaats grepen; een ontzettend
getal, vooral met betrekking tot de bevolking dier í1ád. In
de Gefchiedenis zon men meer andere voorbeelden van dien
aard kunnen vinden , welke bewijzen , dat de zelfmoord ,
alhoewel gewoonlijk eene daad op zichzelve daalde, en door
bloot individuéle of perfoonlijke omhandigheden voortgebragt zijnde, fomwijien, door den invloed van meer of min
kenbare oorzaken, zoo menigvuldig kan zijn, dat de Schrijvers dien met eene epidemifche ziekte gelijkftelden.
De zelfmoorden, die thans plaats grijpen, zijn echter niet
zoo talrijk, om aan het beftaan eener werkelijke epidemie,
zoo als wij er opfomden, te gelooven. Zij zijn wijders, al.
thans voor zoo verre men kan nagaan , door zeer verfehillende oorzaken voortgebragt; terwijl de epidemiën, waarvan
de Gefchiedenis gewag maakt, grootendeels van eene alge.
meene oorzaak afhingen, als daar zijn: ongelukkige omltandigheden van een geheel volk ; dwingelandij ; Godsdienstbegrippen, enz. Zulks neemt echter niet weg, dat de vermenigvuldiging der zelfmoorden heden ten dage doet denken aan
gewigtige veranderingen, die in het geestelijke en zedelijke
leven hebben plaats gegrepen , en eenen belangrijken invloed
oefenen op den gewonen loop der hartstogten en denkbeelden. En waarom zouden wij niet even goed zulk eene omwenteling in den zedelïjken toefl•and der menfchen van een
land of fiad of provincie mogen onderpellen, als wij er
zeker van zijn, dat eenige algemeene voorwaarden of invloeden het ligchaam, gedurende een' gegeven tijd, aan de eene
ziekte meer dan aan de andere bloottellen ? De opfporing
dier veranderingen is echter zeer moeijelijk. Het is buiten
kijf, dat elke zelfmoord zijne bijzondere en meestal bekende
oorzaak heeft. In vele gevallen is hij niets dan het gevolg
van razernij, van hypochondrie, enz. Menigvuldiger is hij
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eerie wanhopige daad, door plotfelingen tegenfpoed , de vrees
voor fchande en onteering , eene ongelukkige liefde ondernomen. Deze oorzaken zijn in de meeste gevallen bekend.
Maar waardoor en waarom werken zij niet met dezelfde hevigheid ten allen tijde? De omflandigheden, die aanleiding
tot zelfmoord kunnen geven, zijn nagenoeg bij alle befchaafde natizn dezelfde. Ten allen tijde en in alle landen zijn er
ongelukkige en bedorvene fpelers ; bedrogene minnaars en
minnaresfen; eerzuchtigen, die gevoelig gekrenkt werden;
noodlottige en wanhopige slagen, door de fortuin toegebragt , of wel door eigene fchuld daargelleld : maar waarom
wordt een vrijwillige dood nu eens meer, dan eens minder
algemeen als het eenige redmiddel befchouwd? Onder de
heerfchappij der Romeinfche Keizers, in het tijdvak der ontbinding van het Keizerrijk, beroofden de meest verlichte Romeinen zichzelven, met eene ligtvaardigheid, die ons nog
verbaast, van het leven. De weloverdachte, beredeneerde
zelfmoord werd toenmaals als eene groote en deugdzame
daad befchouwd; hij was nagenoeg de gewone dood der Stol
kon men begrijpen, hoe een eerlijk-cyne,auwlijks
burger
van
den Staat anders flerven kon! Na
man en een
en Peru door de Spanjaarden, en
van
Mexico
verovering
de
de omverwerping van de Godsdienst en de wetten dier landen, Ilierven duizenden wanhopige Mexicanen en Peruanen
door zelfmoord. Maar niet altijd hebben de ongelukkige
omtlandigheden van een volk, de overheerfching en dwang
dezelfde uitwerkfelen. Andere volken, die in dezelfde om.
ilandigheden verkeeren, dragen het juk, of verzetten zich
met kracht, of wijken naar andere landen. De 1300 zelf
moorden te Yerfailles in 1793 vinden hunnen grond in de
tijdsom(iandigheden; maar waarom leverden andere lIedenvan
Frankrijk niet hetzelfde verfchijnfel Op? want zelfs te Parijs
overtrof het aantal der zelfmoorden, gedurende het republikeinfche fchrikbewind, het gewone cijfer niet. Vanwaar
zulke verfchillende uitkomften onder zulke overeenkomfiige
voorwaarden? Noch de Gefchiedenis, noch flatistieke berekeningen zullen dit immer kunnen ontraadfelen. — De geneigdheid tot zelfmoord fchijnt dus, buiten en behalve de
uitwendige oorzaken, waaraan men .denzelven kan toefchrijven, nog onderworpen te zijn aan den eenen of anderen geheimen en geheel eigenaardigen invloed. Wij gelooven met
een' Fransch' Schrijver, dat de neiging, de aandrift, de zucht
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tot navolging eene eerie plaats bekleedt in het ontflaan van
dien Invloed. Deze zucht tot het herhalen der phyfieke ver
morele indrukken is onaffcheidelijk aan het-rigtneofd
organismus, aan de bewerktuiging van den mensch en het
dier verbonden ; zij is een der meest werkdadige drijfveren
tot gezelligheid.
De uitwendige oorzaken, die aanleiding tot het denkbeeld
van zelfmoord kunnen geven, zijn thans in Frankrijk, en
vooral in deszelfs brandpunt Parijs, zeer menigvuldig. De
groote ontwikkeling en verfijning der befehaving; het ilijgen
en plotfeling dalen van de gunflen der fortuin ; de botfingen
van onderfcheidene belangen; de herhaalde flaatkundige fchokken onderhouden eerie buitengewone zedelijke fpanning. Te
Pars en in geheel Frankrijk gaat het leven niet rustig en
regelmatig zijnen gang; het fort en bruist als een waterval;
al de uiterilen ontmoeten en fchokken er elkander; alle betrekkingen, die het ontwikkelen en uitbreiden der werkzaam.
heid van den menfchelijken geest vorderen, wil men als op
vleugelen en door eenen fprong bereiken ; eer, rijkdom ,
magt, roem, vermaardheid fchijnen voor de menigte mededingers zonder waarde, wanneer zij door infpanning en in het
zweet des aanfchijns moeten verworven worden; men wil dezelve als bij verrasfrng en door een' fouten flap bemagtigen,
niet een' enkelen fprong een' vervaarlijken affland achter zich
laten , eenen afgrond plaatfen tusfchen het gisteren en morgen, en daarvoor waagt men de kans van alles of niets. Is
het wel te verwonderen, dat onder zulk een fchrikkelijk
amalgama de meerderheid achterblijft en de kleine minderheid, triomferende, even fpoedig daalt als zij genegen is?
Door dit alles worden misrekeningen , teleurftellingen , be.
rouw, wanhoop, diepe zielswonden, en ten gevolge van
deze eene walging van en tegenzin in het leven geboren. Bij
deze meest algemeene oorzaken der vermenigvuldiging van
zelfmoord moet nog, naar mijn inzien , gebragt worden de
fchaamtelooze en het gevoel tegennatuurlijk fchokkende tafereelen, die in de fc'houwburgen vertoond worden: het zijn ca.
fereelen en beelden van misdaad zonder ílraf, van menfchelijke ellende zonder troost en zedelijk tegenwigt. Voeg
daarbij de wonderlijke, overdrevene en door eene bastaard
letterkundige voortbrengfelen, die tegen-wijsbegrtfn
de maatfchappij, tegen het huifelijk leven, tegen inenfchelijke inflellingen, tegen alles aandruifchen, wat den mensch
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pligten voorfchrijft, wier uitoefening de deugd is; letterkundige voortbrengfelen, die de wraakzuchtige ponjaardileken in
eere brengen, aflaat geven aan den held, die eigenlijk een
duivel in menfchelijke gedaante is , en geen genie kennen dan
zulk een, hetwelk vergiften, dolken, piftolen als kinderfpeelgoed befchouwt. (Wij zeggen daarom echter niet, dat
alle letterkundige voortbrengfelen van het hedendaagfche
Frankrijk dien flempel dragen.) Door deze verfchillende oor
kiemen van den zelfmoord, die-zaken(*)otfldr
zich weldra ontwikkelen en huiveringwekkende vruchten dragen.
Daartoe is dikwerf niet veel meer noodig dan eenige indrukmakende voorbeelden, die door de duizendliemmige drukpers
herhaald , en , met al derzelver treffende omfiandigheden, de
reeds voorbefchikte verbeelding overmeesteren en haar een'
eindpaal aanbieden voor al derzelver kwellingen. „ Deze
was ongelukkig; hij heeft zich doodgefchoten; en waarom
zou ik, ik, die zoo veel Tijde, niet hetzelfde doen? Ben
ik in minder wanhopige omflandigheden dan hij ? Heb ik niet
dezelfde redenen om het leven te verachten ?" — Ziedaar
de eerfle fchakel van een betoog, door het voorbeeld daar
deze logica voert weldra tot de daad. Wilt gij-geftld;n
er een voorbeeld van ? I-Iet is ílechts weinige dagen oud
(19 of 20 Julij 1834). Twee jongelieden hadden het geluk,
de oprigting eener zaak van koophandel met het beste gevolg
bekroond te zien ; dezelve bloeide boven verwachting. Een
van hen, de jonglie, men weet volítrekt niet waarom, jaagt
zich een' kogel door den kop. Eerie week daarna herhaalt
de tweede dezelfde fchrikkelijke daad, tot zelfs in de kleinlie bijzonderheden der uitvoering het voorbeeld van den eer.
lien volgende. — Zoo kan men zeggen, dat er heden bijna
geen zelfmoord plaats grijpt , die niet door een of meerdere
van denzelfden aard en op dezelfde wijze wordt gevolgd.
Zonder twijfel beßaan er bijzondere oorzaken voor de menigvuldigheid der heden tex dage gepleegde zelfmoorden;
maar wij houden het er voor, dat deze veel minder algemeen
(*) De geëerde Schrijver mogt, naar des Redacteurs in.
zien, daar wel bijgevoegd — neen, op den voorgrond hebben gefteld liet volflagen gemis van echte godsdienflige be.
ginfelen , bij den overbefchaafden Parijzenaar vooral , te
verlicht om Katholiek, en niet verlicht genoeg om Protestant te zijn.
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zouden zijn, indien de voorbeelden zoo veel mogelijk werden geheim gehouden. Waarom belet liet Gouvernement
het publiekmaken der zelfmoorden door middel van de drukpers niet? Of zouden misfchiendezelfde redenen voor het bekendmaken derzelven bedaan, als die, welke blijkbaar werden, toen de Cholera in Parijs heerschte? Het is bekend,
dat vrees voor deze ziekte derzelver ontwikkeling begunftigt.
Teregt zou men vermoed hebben, dat de maatregelen in eene
ftad als Parijs, waar overigens de Geneeskundige Staatsregeling, althans voor zoo verre zulks in eene groote ílad mo.
gelijk is, op eene goede fchaal gebragt is , bij eene ziekte
als de Cholera, doeltreffend zouden geweest zijn. FIet was
er echter verre af. De angst der inwoners nam toe door de
voortdurende vertooning der groote wagens voor de dooden,
die, van rondom met zwart omhangen en gefloten, dikwerf
niet meer dan 13 of 14 lijken bevatteden, maar door hunne
vervaarlijke grootte altijd het denkbeeld deden ontílaan van
met 30 à 44 en meer lijken gevuld te zijn. Voegt men daarbij , dat het Gouvernement , in plaats van een verílandig fill_
zwijgen aan de Journalen op te leggen , toeliet, dat door allen met groote letteren aangekondigd werd : „ Le Choléra
est a Paris! Ce fiéau regne dans la Capitale!" enz. en het
zal duidelijk worden, dat vele menfchen door angst aan de
ziekte geftorven zijn, of er ten minfle door aangetast werden. Niet onwaarfchijnlijk is het denkbeeld van een' mijner
Parijfche vrienden , Dr. n10 R E A u, dat de politiek van het
Franfche Gouvernement in dat alles eene rol heeft gefpeeld :
de Journalen, die als organen van het Gouvernement bekend
waren, ílelden immers de verwoestingen nog verfchrikkelijker
voor, dan zij werkelijk waren. Zou men , door elks aan.
dacht op de ziekte te vestigen, niet eene afleiding gezocht
hebben voor de formen, die de beflaande regering bedreigden , en zich in dien tusfchentijd tot eene duchtige verdediging voorbereid hebben ? Ziedaar her denkbeeld van mijn'
vriend is: o a E A U.
De ellendige mededeeling , (om tot ons onderwerp terug
to keeren) die daarenboven zoo vele namen en familiën
fchandvlekt, is echter nog niet genoeg. I-Iet Drama van den
zelfmoord eindigt niet met den dood van den held. Die
dood is niets anders dan het derde bedrijf in dit bloedige
Drama. Daarop volgt een ander bedrijf, hetwelk den naam
van Morgue draagt; het fpeelt met, en vertoont ons het ca-
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daver. Nu komt eindelijk eene vijfde acte, na welke de gordijn valt; men noemt dezelve „ de nalatenfchap van den
zelfmoord." In de rue de Lille is het tooneel van dit vijfde
bedrijf. Gewoonlijk vertoont men het bij het einde des
jaars ; nu echter werd het, om de menigte der voorwerpen,
reeds vóór eenige dagen voor het publiek gefpeeld. In eene
groote zaal , rondom bezet met koffers , valiezen enz. , han
honderden kleedingi}ukken. Elegante frakken en-geni
ellendige kielen, armoedige vrouwenmutfen en hoeden met
bloemen, zijden voorfchooten van de grifette en fhawls van
de voorname dame, dat alles hangt dooreen, is met elkander
in aanraking, en vormt een vreemd mengfel in deze fombere
bazar. Het zijn de kleederen der zelfmoordenaars , wier namen of betrekkingen niet bekend zijn, en die door niemand
werden teruggeëischt; en het is de Staat, die deze overblijf.
ielen doet verkoopen. Zie! men heeft aan de kleederen,
die langs de zandplaten der Seine gefehuurd zijn, glans en
tint hergeven; eene geoefende naald heeft de fcheuren der
wanhoop herfleld; de fporen van bloed zijn zorgvuldig uit gewischt. De levenden komen deze kleederen der dooden
aantrekken; deze hoeden, mutfen, jasfen, dit linnen en kantwerk zullen tot het leven, in de wereld wederkeeren ;
zij zullen door vermaak en genot omgeven worden, prijken op feesten, deelen in het gehuppel van den dans, en
het hart van liefde voelen tintelen en kloppen. De menigte
dringt zich om dezelve heen; men beziet en betast ze als
om flrijd; men past en meet; men biedt; de koop is geflo.
ten, en men fpoedt zich er mede heen, om gekleed te zijn.
Niemand fchijnt het in de gedachte te komen, dat zij de
plooijen der doodsangflen en fluiptrekkingen eens ftervenden
hebben behouden; dat een cadaver door dezelve omgeven is
geweest. 01 hadt gij deze verkooping gezien ! Er waren
jeugdige meisjes, fchoone jonge vrouwen, die vrolijk met
elkander koutten, die lachten en fchertften onder het bezien
dezer noodlottige kleedingulukken. En de Staat, de erfgenaam der zelfmoordenaars, laat dit alles voor luttel gelds
verkoopen; de Staat, die reeds, door de jammerlijke Speelhuizen en eene even verderfelijke Loterij , zoo veel van het
meerendeel der ongelukkigen getrokken heeft
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lK iets is in Indië gewoner, dan het koopen en verkoopen
van kinderen; armoede, honger zijn de voorname drijfveren
tot dien handel ; menigmaal hebben geheele huisgezinnen hun
levensbehoud alleen aan dit droevige redmiddel te danken ge.
had. De prijs is evenwel in fommige omflandigheden, en
vooral in tijden van gebrek, niets minder dan hoog; in 1833,
toen de hongersnood, die Indië teisterde, deze foort van
handel Berk deed vermeerderen , was de middelbare kooprij s van een kind zes Peers graan (10 pond fl.) Het aldus
verkochte kind ondervindt , wanneer het in de woning van
welgeaelde lieden overgaat, de liefderijkfle behandeling; liet
leert Engelsch fpreken , rekenen , te paard rijden , en leeft
met de kinderen van het huis; niets wordt veronachtzaamd,
om het door de banden der dankbaarheid aan zijne nieuwe
familie te verbinden ; en wanneer het , tot jaren van onder
gekomen , zich de voor hetzelve aangewende zorgen-fcheid
waardig toont, zoo wordt de jongman de vertrouweling van
zijns meesters geheimen, en beftuurt dikwerf, zonder eenig
toezigt, de zaken van het huis.
Vanwaar die zorg en deelneming in het lot van een geheel
vreemd kind? Zij onttiaat uit de zucht , om eenen getrouwen en ons toegedanen dienaar te bekomen. Die zucht maakt
zoo zeer een deel der Hindoefehe zeden uit, dat er geen
voorbeeld is van eenig verlaten kind , voor hetwelk niet terfrond een twintigtal der rijkoe lieden zich opgedaan heeft,
met aanzoek bij de overheid , dat het in hunne hoede gefteld
mogt.worden. In 1834 reisde een troep Indiërs van Raspoutana naar Delhi. Zij werden in laatstgemelde flad aangehouden met 35 kinderen, welke zij onderweg gekocht hadden,
om dezelve weder te verkoopen; maar, daar de overeenkomen op vreemd grondgebied hadden plaats gehad, en, in dat
geval, de Engelfche wetten die trafiek met den Negerhandel
gelijkíiellen, werden de kinderopkoopers in hechtenis gezet en
de kinderen vrij verklaard. Onder deze waren fommige naauwelijks twee of drie, andere twaalf tot vijftien jaren oud. Deze laatílen, door den Magiflraat ondervraagd zijnde, ver
dat de eenige oorzaak , waarom zij verkocht ge--klarden,
waren,
gelegen was in de armoede hunner ouders,
worden
en dat zij niet voornemens waren, in den boezem van hun
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gezin terug te keeren , waar kommer en gebrek hen verbeiden; dien ten gevolge werden zij op vrije voeten gefleld.
Wat de jongere kinderen betreft, uit hoofde van derzelver
teedere jaren, deed de overheid een berigt afkondigen, waar
ieder, die de zorg voor hen wilde op zich nemen, werd-bij
uitgenoodigd, voor haar te verfchijnen. Men opende infchrijvingslijsten, en oogenblikkelijk kwamen de rijkste en
aanzienlijkile inwoners der fiad, zoo Mahomedanen als Hin
daarop hunne namen plaatfee. Evenwel, de ijver der-does,
Hindoes was het flaauwst ; doch , toen de lijsten reeds gefloten waren , deed een hunner opmerken , dat de kinderen Hin.
does waren, en dat, zoo zij in Mahomedaanfche huizen tra
zij noodwendig van godsdienst Ronden te veranderen.-den,
Alstoen ontbrandde hun ijver,, en de overheid werd door
hen met verzoekfchriften beflormd, waarin zij verlangden,
dat zij op de lijsten geplaatst en de Muzelrnannen daarvan
gefchrapt mogten worden. Hieruit ontfiond een lange en
hevige twist, die niet dan met veel moeite door de overheid
beflecht werd.
Dit handelbedrijf heeft echter fomwijlen treurige uitwerk
omdat het de begeerlijkheid eener menigte fechtden--feln,
kende menfchen wekt, en dezen aandrijft, kinderen te fielen, om er hun voordeel mede te doen. De kinderdieven
zijn in Indië zoo talrijk en gevreesd, als te Londen, aan den
uitgang der fchouwburgen, de zakkerollers. In 1833 verdween te Delhi een groot aantal kinderen , zonder dat men
langen tijd te weten komen kon, waar zij gebleven waren.
Vruchteloos verdubbelden de overheden in waàkzaamheid ;
de huisgezinnen zelven oefenden het firiktile toezigt, en
evenwel was elke dag getuige van eene nieuwe kinderverdwijning. Na langdurige nafporingen werd een klein meisje
door haren vader op het gebied van P U T T E A L A- R A J A
wedergevonden. Naar Delhi teruggebragt , hadden hare verklaringen de gevangenneming van eenige der fchuldigen ten
gevolge. Zij verhaalde, dat zij op zekeren avond met een
ander meisje uitgegaan zijnde om hout te rapen, eene oude
vrouw haar aangefproken en voorgeflagen had, haar hout te
koopen. Het bod werd aangenomen, en de twee meisjes
volgden het wijf naar hare woning, om betaling te ontvangen; maar, naauwelijks in huis getreden, werd de deur plotfeling achter hen toegeflagen. Vervolgens floot men hen in
eenen kelder, waar zij bleven tot den dag, ten vervoer uit
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de ftad beftemd. Alstoen zette men ieder hunner in een'
grooten aarden pot of vaas, die op den rug van eenen draagos geladen werd. De karavaan ging op weg, en ongehinderd
geraakte men door de poorten der ftad. Een ander klein
meisje keerde omflreeks denzelfden tijd tot hare ouders terug; doch dit kind had zijne vrijheid alleen te danken aan
den mded en de fchranderheid , waarvan het bij deze gele
bewijs gaf. Het was acht jaar oud en heette M u s--genhid
S UM A N T GO U M A N Y. Op zekeren avond , terwijl zij met
andere meisjes aan den waterkant fpeelde, had zij zich min
of meer van hare makkertjes verwijderd, toen zij eensklaps
door eenen man werd aangegrepen , die haar met geweld in
eene fchuit fleepte. Deze man heette S HEI K B U D DE N. De
fchuic ging onder zeil , en na twee dagen varens landde men
te Manille -Gunge, waar s H E I K B U D D E N terfond met eenen
rijken inwoner over den verkoop van het meisje in onderhan
trad, dat hij voor zijne zuster deed doorgaan. De-deling
koop werd gefloten voor 14 roepiën, min 8 annas voor het
gezegelde papier, waarop de akte gefchreven moest worden,
Evenwel wilde de kooper den prijs niet uitbetalen, vóór
dat S H E I K, in tegenwoordigheid van den Darogha de ver
herhaald zou hebben , dat de kleine G 0 UM A N Y zij--klaring
ne zuster was. S H EI K nam hierin genoegen , rekenende op
de vrees, welke hij dacht, dat zijne bedreigingen het kind
zouden ingeboezemd hebben , en verfcheen voor den publieken beambte ; maar alstoen had G 0 UM A NY floutheid en te
geest genoeg, om alles te verhalen, wat-genwordihva
er gebeurd was. S HE I K werd terflond gevat , en , voor de
Asfifes te .Telalpore gebragt zijnde, werd hij er tot geefeling
en gevangenis veroordeeld. Iets , dat hierbij opmerking ver
jonge G o U--dient,wasomzghdvnekpr
M A NY. Dit is in Indië een zeer zeldzaam geval, daar zulke
verhandelingen meestal zonder vragen of antwoorden plaats
hebben. De verkooper levert, de kooper betaalt, en het
kind wordt weggevoerd, zonder dat men er zich over bekommert, vanwaar het komt, of aan wien het behoort. Deze roof, offchoon in de oogen van den Indiaan misdadig en
zelfs de doodliraf waardig, brengt zijn gemoed niet in beweging. Hij neemt geen deel aan de fmart en wanhoop van
het gezin, dat het verlies geleden heeft. Niet dat hij ongevoelig, onbarmhartig of zelfzuchtig is; integendeel, zijne
ziel is edel en voor verhevene aandoeningen vatbaar; goed
,
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en bloed heeft hij voor zijne vrienden veil; maar, zijne ge
hebben Hechts een gering aantal perfonen ten-neghd
voorwerp, zijn gezin en eenige weinige vrienden; wat daar
buiten is, boezemt hem geen belang in, en is zijne oplet.
tendheid niet waardig. Het is aan deze onverfchilligheid ,
dat de moorden, door de inwoners der met Thugs (*) bevolkte dorpen gepleegd , eene zoo langdurige ftraffeloosheid
te danken gehad hebben. Die Thugs verlieten op vastgeftelde
tijdßippen hunne woonplaatfen, keerden met voorraad van
vreemde koopwaren terug, en leefden in weelde en overvloed. Ongetwijfeld moesten , ondanks hun zwijgen en geheimhouden, die reizen, die rijkdommen verdenking bij hun
wekken; maar, daar de Thugs hun afgrijfe--neladgot
lijk beroep alleen op een' grooten afftand van hun dorp uit
daar zij te hunnent goede buren, zorgende va -oefnd,
trouwe vrienden waren, zoo viel het niemand in, hen-ders,
na te fporen of te ontrusten.
Ten gevolge dezer onverfchilligheid, keert.een kind, wanneer het eenmaal aan zijn gezin ontroofd is, uiterst zelden
in hetzelve terug; en heeft men het in een van de plaats der
misdaad afgelegen oord verkocht, zoo is het zonder redding
verloren. Somwijlen gebeurt het, dat de kinderdieven na
voltrokken verkoop gevat worden. Alsdan worden zij in de
gevangenis geworpen, als verdacht van moord, en blijven
er, tot dat het kind aan deszelfs gezin teruggegeven is; eene
bepaling, die in de meeste gevallen met eeuwigdurende kerkerfl:raf gelijkhaat. Ondertusfchen levert de wet de volkomenfle
waarborgen aan den befchuldigde. Eerst wordt de zaakvoor
eenen regter van enkele policie gebragt, wien de wet de bevoegdheid toekent om van misdrijven kennis te nemen, en
de daaraan fchuldigen , naar mate der zwaarte van het geval, met zes maanden tot twee jaren gevangenis en boeten
tot 200 roepiën te firaffen. Vereischt de zaak een zwaarder
11rafvonnis, alsdan verzendt deze regter den befchuldigde
naar de Asfifes, die de ítraf tot veertien jaren gevangenis
verzwaren kunnen. Bij dit regtsonderzoek is fteeds een Mahomedaanfche wetgeleerde tegenwoordig, en, wanneer het ge
hij op den bundel der procesffukken het-eindgs,fchrjt
tetwa , of artikel uit M A Ii OM E D'S wet, hetwelk op het on.
(*) Zie over deze gruwelijke Moordgezelfchappen , bl.
289 en 808 van dit Tijdfchrift voor 1837.
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derhavige geval toepasfelijk is ; waarna hij het onderteekent,
er zijn zegel op drukt, en het aan het Hof ter hand fielt.
Spreekt het (etwa den gevangene vrij , of veroordeelt het
denzelven , en is de uitfpraak van het Hof daarin met de
Malhomedaanfche wetsbepaling eens , zoo wordt de befchuldigde, zonder verder proces, op vrije voeten gefield of ge
niet, wordt de zaak voor eene andere regt --vonisd;z
bank, het Nizamut Adawlut, of opperst geregtshof, ge
hetwelk over alle halsmisdaden rege fpreekt en zonder-bragt,
verder beroep vonnis velt.
De kinderdieven in Indië hebben niet noodig, zoo vele
diepdoordachte arglist en uitgeleerde behendigheid aan te wenden, als hunne kunstbroeders te Parijs en te Londen. Eenige lekkernijen, een koekje, het geringl!e fluk fpeelgoed is
toereikend , om het flagtoffer in de hetzelve gefpannen fink.
ken te doen vallen. In andere gevallen bezigen zij een
kruid, Daluga geheeten , hetwelk in eenen diepen flaap doet
vallen, ja, in grootere gift gebruikt, den dood aanbrengt.
Eenige jaren geleden vergiftigde een dief op deze wijze een
geheel gezin. Over het algemeen zijn het de kinderen der
mindere volksklasfen, aan welke deze roovers bij voorkeur
lagen leggen, omdat derzelver verdwijning altijd minder na
te weeg brengt, dan die der rijkere klasfen. De-fporinge
kinderen dezer laatoen loopen daarom niet minder gevaar,
uit hoofde der edelgelteenten, halsketenen, armfpangen, rin.
gen en andere kleinooden, welke zij aan hals, armen, beenen en teenen dragen. Vallen zij met deze kostbaarheden in
handen der dieven, alsdan wurgen deze, om hunne misdaad
te beter te verbergen , de ongelukkige kinderen , en werpen
derzelver lijkjes in putten of rivieren.
Een der grootfte gevaren, waaraan de kinderen in Indië
ook nog blootgefteld zijn, is dat van op de altaren der Go.
din K A LEE of D 0 U R G A, den geest des kwaads in de Indifche Godenleer, geofferd te worden. In 1821 zag eens
een herdersknaap, die bij een aan de grenzen der provincie
jyntea, 12 mijlen van Sylblret, gelegen dorp het vee hoedde,
eenige lieden op hein toeloopen, die hem eenen mondflopper
tusfchen de tanden poogden te wringen. Niettemin gelukte
het den knaap, eenig gefchreeuw uit te ilooten, en, daar
de dorpbewoners hem te hulp fnelden, werden de boosdoeners gevat en voor den regter gevoerd. Alstoen verklaarde
een hunner, dat VOCHUNG P,UNYANT KOUAR, fchoon.
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broeder van RAM - S I N G H , Rajah van Jyntea hun bevel
gegeven had, zich van het een of ander kind meester te maken, om het als offer aan de Godin KAL EE te flagten, ten
einde te verwerven, dat deze vruchtbaarheid verleenen mogt
aan de zuster van den Rajah van Tyntea, met welke de
Kouar gehuwd was. Deze verklaring ging verzeld van de befchrijving der bijzonderheden van die plegtigheid, en werd
door de twee andere gevangenen bevestigd. De Engelfche
regering deed den Rajah oogenblikkelijk aanzeggen , dat ,
zoo iets dergelijks ten tweeden male gebeurde, zij de onverwijlde uitlevering der aantlokers van het gruwelfl:uk zou
eifchen, en dat, hoe hoog de rang dier perfonen ook zijn
mogt, dezelve aan de doodllraf niet ontkomen zouden. De
verfchrikte Rajah ontkende eenig deel aan het .bedrijf gehad
te hebben, en beloofde te waken, dat die gruwelijke offers
in zijne Staten geene plaats meer hadden. Ongelukkig fpeelt
de Godin x A LEE Heeds eene groote rol in de verbeelding
der bijgel-oovige Hindoes. Zij is het, die deze lieden bij algemeene rampen altijd aanroepen; en nu nog, evenzeer als
vroeger, in plaats van, bij de in Indië zoo gewotle befinettelijke ziekten, de middelen, door lieden der kunst voorgefchreven , te gebruiken , flagten zij het een of ander levend
dier op de altaren der Godin. De Mahomedanen zelven,
ondanks het verfchil van hun geloof, fchrijven het kwaad
aan den invloed van I{ A L E E toe. Het is dus te vreezen ,
dat, niettegenflaande de beloften van den Rajah en de waak
Engel/the regering, het bloed van menfchen--zamheidr
offers de altaren der geduchte Godheid zal blijven befproeijen.
,

,

Bet volgend Latijnsch dichtíiukje biedt de Auteur befchei.
den, als de vrucht zijner fnipperuren, ter lezing aan. Wat
zijnen bundel van Latijnfche poëzij betreft, alhoewel zijn
voornemen was, denzelven op eens geheel uit te geven, zoo
is het hem, bij nader inzien, beter voorgekomen, flechts
het eerfle gedeelte zijner dichttlukken, behoudens dezelfde
conditiën, voorloopig in 't licht te geven. Hiertoe noopt
hem vooral de fireelende aanmoediging zijner begunfligers ,
als ook het vereerend aanzoek van velen, waaraan hij zonder
onwellevendheid niet kan weêrfaan. Daar dus de lijst van
1vi
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inteekening bij den Heer S If B R A N DI en elders openblijft,
vleit zich de Auteur,, dat langs dezen weg de begunf iging ,
hoewel reeds boven verwachting, naar gelang des tijds, toegenomen , fchoon dezelve voor de geheele uitgave nog niet
toereikend is , in 't vervolg verrasfend voor hem zal zijn.
Amm/lef•dam, 3 Febr. 1838.

J.

S. LUTGERT.

AD AUCTUMNUM.

Prosper io! nobis adfis auctumne benigne,
Salve, mufarum carmine digne cani.
Auges laetitiam laetis , feges alma bonorum ,
Muneribusque levas tristia corda tuis.
Divitias tua larga manus diffundit ubique,
Ad cua ruricolae gaudia mille canunt,
Adfpiciunt hilares illi pomaria laeta;
Vix tenet immenfas ramps onustus opes,
Procumbatque folo lapfus , ni fulcra levarent,
Inque iilo, o fpectes, qualia poma nitent,
Effulgent Clare diverfo tincta. colore,
His rubor est, illis purpura blanda micas.
Iste verecundis folet et color esfe puellis,
Virgineus quoties inficit ora pudor.
Arboreos foetus fimul est carpfisfe voluptas,
Vix capiunt avidae grandia poma manus.
Mox ornat menfas dives Pomona fecundas;
0 quantum blandi nectaris illa feret.
Mora pyrnmque feret, dulci perfufa fapore,
Ambrofiae fuccos illa tenere pules.
Agricolas cunctos cogic vindemia laeta,
Exfultat pubes, laetus et omnis ager.
Spes non delufit, tumidas jam cernimus uvas,
Has quoque pampinea vix bene fronde tegi.
Ridet purpureus mihi dulci in vite racemus ,
Spectanti, arridet vinea blanda mihi.
Sed magis arrident fpumantia nectare labra ,
Si facis ingentem, Liber amice, lacum.
Incumbunt operi juvenes gnavaeque puellae,
Et te, Bacche pater, ruscica turba canit.
Tuin tibi festa fides terrarum auditur ubique
Foecundo Rheni qua fluit unda fold.
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Laetitiae dator es, tu curas pellere nosti,
Haec fimul uva Jeves non genialis habet.
Ast non immodicus venias, pater optime, nobis,
Nec furere immenfum vis tua faeva velit.
Ut hederae frondes tna mitia tempora cingunt,
Laetitiae circum te genus omne volat.
At dulci o quantum fceleris tu condis in uva,
Nam ruere in vetitum nos facit omne nefas.
Quin gleam; potius tua micia dona Lyaëe!
Respiciam, quoties mente benignus ades.
Nos quoque nonnumquam capimus tua munera, Liber,
Qua paticur nostrae culca Minerva domi.
Mittimus interdum curas doctumque laborem
Laetitiae quoties est locus atque jocis.
Pendenti pretium placet et moderatior ufus.
Quae gustem fapiens , pocula parva probo.
Munera, qua posfum , fic auctumnalia carpo
Delibans grata meute, Lyaëe, tibi.
14Mens mea laetatur,, quoties modo pocula cerno ;
Laetitiae vacuis jam quid inesfe reor.
At fimulac dulci fplendent impleta liquore,
0 quantum volupe est confpicere illa magis.
Tum non laetitiae mihi dona oblata recufo,
Nectare et uvarum guttura ficca lavo.
Tune hilarem genio juvat induigere jocisque
Dulcis et appofito ducitur hora mero.
Tum juvat et tristes potu demergere curas,
Mittere tunc animo feria cuncta levi.
Seraque nonnunquam cernunt ros astra bibentes,
Quum mihi de fociis unus et alter adest.
Colloquio fuavi trahitur fic pars bona noctis,
Dum fundis fuccos, blande Lyaëe tuos.
O felix requies, lenimen dulce laboris,
Si mens est fceleris turn quoque pura mall !
Mille per illecebras ridet mihi vitis amica,
Tempore et auctumni blandius uva turner.
O cui non placeat frontem explicuisfe fubinde
Et curas tristi mittere corde graves.
Unie Deus aes triplex circum praecordia vinxit ,
Dictus er est merico ferreus ilie mihi!
(Het vervolg en hot in een ander Nommer.)

OPMERKELIJKE ANEKDOTE.

De eerwaardige Geestelijke * * * kwam op zekeren dag ten
bezoek op een kasteel in zijne nabuurfchap, hetwelk door eene
der voortreffelijkile dames van het land bewoond werd, en
M2
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waar men hem algemeen beminde en vereerde. Naauwelijks
was hij binnengetreden, of ieder drong zich rondom hem,
en fmeekte hem om het zeerst, nu toch den geheelen dag
aldaar te blijven. „ Niets zou mij aangenamer wezen," gaf
hij ten antwoord; „ maar het is mij onmogelijk, want ik
moet, daar het morgen zondag is , den geheelen avond aan
mijne preek werken, die nog niet begonnen is, en over wel
ik toch niet zoo los kan heenloopen." — „Lene preek ?"-ke
viel hem een twaalfjarige knaap in de rede, die tot nog toe
aan een der venllers geftaan en een opkomend onweder gade
waarvan het weêrlicht aan den gezigteinder-geflanhd,
flikkerde; „eene preek? Zeg mij den tekst, en ik wil ze voor u
fchrijven." Ieder lachte over de kinderlijke laatdunkendheid van
den knaap. De Geestelijke bewilligde op het flot te blijven,
maar nam zich voor, zijne preek gedurende den nacht op te
ftellen. Middelerwijl overdacht het knaapje inderdaad den
tekst, dien de Leeraar hem genoemd had. Zich aan eene
tafel gezet hebbende , legde hij nu eens de hand aan het
voorhoofd, keerde het oog naar boven, en fchreef dan weder. Toen de Geestelijke des avonds wilde affcheid nemen ,
reikte de knaap hem een papier toe, en zeide met liefelijk
klinkende ftem en een, voor zijne jaren,,onbegrijpelijk zelfvertrouwen : ,, Daar is uwe preek !" Glimlagchend nam de Leeraar het hem aangebodene, en antwoordde fchertfend: „Kom,
dan willen wij maar eens tertond eene proeve nemen !" en
hierop las hij , op declamerenden toon, de eerfle regels voor;
weldra nogtans werd hij ernftiger, en, even als zijne toehoorders, gedurig meer en meer door verbazing en bewondering getroffen; het was hun onbegrijpelijk, hoe een kind
zulke verhevene en diepzinnige gedachten had kunnen vormen.
— De knaap, van Wien wij dit verhalen , was A L P H O NS E
DE L A M A R T I N E; de preek, welke de Geestelijke den volgenden dag, tot groote ftichting zijner gemeente, werkelijk
uitfprak, zijn eerfle arbeid. Men zal zich niet verwonderen,
dat de Dichter der Méditations en der Harmonies facrées zijne
eerf:e lauweren in het huis Gods geplukt heeft.

DEBITEUR EN CREDITEUR.

Debiteur.

Ik kan niet — ik ben arm ; ik fmeek u, wees geduldig !
Crediteur.
Uw dikke buik dan, ei?...
Debiteur.
Ook deze ben ik fchuldig.

MENGELWERK,
OVER DR WOORDEN VAN JEZUS AAN HET KRUIS.

A. GOEDKOOP,

Predikant te Gent.
27: 46. J 0 A N.
19: 26-28, als ook vs. 30, vergel. met
L U x. 23: 46a.)

(L u K. 23: 34a. en vs. 43. MA

T T H.

Deze woorden zijn onze befpiegeling overwaardig, zoowel als elke bijzonderheid der Lijdensgefchiedenis onzes
Heeren ; en wij moeten er reeds een voorgevoel van
hebben, wanneer wij weten , dat J E Z U s in dien toe[land nog woorden uitte, dat dezelve iets bijzonders uit
dat die uitdrukking van innerlijke gevoelens-druken,
of gezindheden hoogstbelangrijk was voor degenen, ten
wier behoeve dezelve uitgefproken werden.
Van jongs af in de Christelijke Godsdienst onderwe.
zen , Gode zij dank! zijn wij echter daardoor reeds zoo
gewoon aan de voorflelling van eenen gekruisten , dat
dit fchouwfpel niet dien indruk op ons maakt, welken
hetzelve op ons zoude hebben , bijaldien wij voor de
eerfte maal van zulk eerie marteling hoorden , en die ons
in alle hare bijzonderheden werd voorgefleld en te gelijker tijd afgebeeld. Wat zouden wij gevoelen , indien
wij werkelijk eens eenen levend gekruisten zagen , en
welk een' indruk zou zulk een fchouwfpel op ons
hebben !
Hoe meer wij ons echter zulk eenen ongelukkigen kon
vertegenwoordigen, hoe meer het ons bevreemden-den
zou , verl'aanbare woorden van hem te hooren , indien
wij ons zoo kort bij zulk eenen gemartelden waagden ,
om verftaanbare woorden op te vangen ; en verwonderen
N
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moet het ons dan niet, wanneer deze woorden korte ,
door pijn en fmart en gekerm nog afgebrokene , gezegden waren , welke veel te denken overlieten.
Niet dan in de hoogíle noodzakelijkheid — niet dan
om aan dringende behoefte tot fpreken te voldoen , ten
einde of zich te regtvaardigen , of mogelijk nog het een
en ander te bekomen tot verzachting of verdooving van
pijn, of iets te zeggen tot vertroosting van naastbeftaanden,
zoo zij tegenwoordig konden zijn, verwachten wij woorden
van zulk een' lijder, in zulk een' toef'cand ; en voorzeker
fielt ons dit op het ftandpunt, om de woorden, door
den Zaligmaker gefproken aan het kruis , regt te ver
dien zin aan dezelve te geven , dien zij in de-fan,e
gegevene omílandigheden zouden kunnen hebben , maar
dien j E z u s niet behoefde uit te drukken , om denzelven zijnen Hemelfchen Vader te doen kennen ; terwijl
pijn en fmart verhinderden , dit zonder gewigtige beweegreden te doen.
Met betrekking dus tot zijne leerlingen en opregte
vrienden fprak Hij die woorden nog uit, ondanks de
fmart, welke duidelijk en verftaanbaar fpreken belette ,
en niets anders dan gekerm en zuchten zou doen ver
-wachten.
Ten behoeve van zijne leerlingen en vrienden, wij herhalen het, fprak Hij de woorden uit , die wij in de aan het
hoofd dezes opgeteekende Schriftuurplaatfen vinden. Ja,
deze waren daar tegenwoordig! Behalve dat wij geene
kennis van die woorden hebben zouden , indien zij daar
niet tegenwoordig geweest waren , en het : Tlrouwe , zie
uwen zoon ! — en het : Zoon , zie uwe moeder 1 de
tegenwoordigheid en vair J 0 A N N E s en van JE z us'
moeder vooronderfielt , zoo berigt ons dit JOANNE s
zelf ter inleiding op die beide woorden , H. 19: 25. Wij
vragen ons natuurlijk af : hoe konden de leerlingen van
T E z u s, hoe konden zijne overige opregte vrienden ,
hoe konden vrouwen , en vrouwen die j E z us zoo na
beftonden als vooral bI A R I A en ook hare zuster,, de
vrouw van C L E OPA s, hoe konde de beweldadigde
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en teedergevoelige nz A a I A M A G D A L E N A zich zoo
nabij zulk een tooneel bevinden, dat ons dc beste verklaring geeft van S I M E 0 N'S voorfpelling , dat MARIA
een zwaard door de ziele zou gaan ? Wij lezen dit vaak
onopmerkzaam , zonder regt in te zien , wat het iníluit ;
en hoe zouden wij nu denken over vrienden, over bloed
vooral over eene moeder, welke van zoo-verwant,
nabij ooggetuige kon zijn van de uitoefening der wreed
aan haren zoon , dat zij hem nog-ardigßeoft
verftaanbaar tot zich kon hooren fpreken , ook dan wan neer die zoon hoogstfchuldig en door het regtvaardigite
vonnis tot dien gewelddadigen dood verwezen ware ? Welke
beweegredenen hebben den afkeer kunnen overwinnen,
welken het zien des lijdens van zulk eenen Man voor
vrienden en naastbeflaanden opleverde ; waarbij zij dubbele fmart moesten gevoelen : en door het zien lijden
van den onfchuldigen, en door het zien der helfche
vreugde van hen , die thans hun doel bereikt hadden ,
en nu het lijden van j E z u s door hunne onmenfchelijke
fpotternijen nog verzwaarden ? die, veroordeeld door het
droevige gelaat van vrienden zoo wel als naastbeltaanden , zoo gefchikt om hun eigen geweten te doen ontwaken , en de gefmoorde ftem der menfchelijkheid in hunnen boezem kracht te geven, om zich, hoe flaauw dan
ook , te doen hooren, ter voorkoming daarvan hunne
helfche woede ook op de deelnemende vrienden en naast
konden doen vallen ? Aan dit gevaar flelden-beftand
dè
leerlingen en betrekkingen des Zaligmakers
zich toch
daar
het heul onmogelijk was , hunne droefheid
bloot ,
en het medelijden met den grooten Lijder te ontveinzen
zelfs voor eigene veiligheid.
Wanneer wij hierover nadenken , dan befeffen wij ,
dat er eerie gewigtige drijfveer moet beflaan hebben, om
hen derwaarts te voeren, en het zoo kort bij het kruis
zoo lang uit te houden als dit tooneel des lijdens duur
hetwelk , hoe men ook verfchillen moge over de-de;
tijdruimte, dat JE z us in dien toeftand zich bevonden
heeft , ook bij den kortflen tijd nog veel te lang was
N2

160

OVER DE WOORDEN VAN JEZUS

voor het gevoelig hart van deelnemende vrienden, en
zulke naastbettaanden , als de Moeder des Heeren was.
Welk een verfchil er ook zij tusfchen zeden en gewoonten van het eene volk bij het andere , en zelfs in
verfchillende eeuwen bij een en hetzelfde volk, verfchil
van zeden kan voorzeker den deutel niet geven ter ver
dit verfchijnfel , dat hartelijke vrienden , be--klaringv
weldadigden en naastbeflaanden, zelfs de Moeder, vrij
zich begeven naar Golgotha, en het daar zoo lang-wilg
kunnen uithouden ; en wij moeten dus in de begrippen
en vooroordeelen dier vrienden de verklaring zoeken van
dit verfchijnfel , en vinden die daar gemakkelijk ; maar
dan ook tevens den fleutel ter verklaring van de woorden, welke j E z us, ongeacht de pijn en finart en hoe
kort en afgebroken , nog uitboezemde.
Wij kennen de denkbeelden der leerlingen onzes Heeren, hoe zij dezelfde begrippen koesterden van een aardsch
Koningrijk, hetwelk hen onvatbaar maakte voor de
duidelijkfle uitfpraken , en voorfpellingen in de taal der
gefchiedenis , door j E z us gedaan , aangaande zijn lij
Wij kunnen ons moeijelijk-den,ftrvoplaig.
verbeelden, welke begrippen zij aan die woorden gehecht
hebben , daar de natuurlijke zin derzelven hun eene on
gerijmdheid voorkwam , en zij dus over den oneigenlijken
zin fpoedig heengegleden zullen hebben, gelijk wij zien,
dat zij nog in Raat waren, in den laatílen nacht, onder
elkander te twisten , wie de eerfile in het Koningrijk van
den Mesfias zou zijn , hetwelk de voetwasffching nood
maakte ; en alles kwam hun zoo vreemd voor-zakelij
van hetgene J E ZU s werkelijk in Gethfemané en vervolgens overkwam, alsof zij er nimmer iets van hadden
hooren voorfpellen. Is het te verwonderen , dat hun
dia denkbeeld bijgebleven is: Hoe hoog de nood moge
gaan , welke fchijnbare zegepraal de vijanden , tegen alle
verwachting aan , mogen behalen , zóó hoog zal het niet
loopen , dat IIij bezwijken zal , dat Hij den dood zal
!}erven ! Neen, als de nood op het hoogst is, zal Hij
zich verlosfen, zegepralend van het kruis zelfs afko-
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men , en bezit nemen van dien troon, welken Israëls
Grooten Hem reeds lang aangeboden en ingeruimd moes
hebben! En wie zou van zulk Gene zegepraal geen-ten
ooggetuige willen zijn , trots al de fmart, die liet zien
lijden moest veroorzaken; trots alle de gevaren, waaraan een veroordeelend medelijden met den onfchuldigen
hen van de zijde der ontzinde menigte, opgeruid door
Israël's Grooten , blootftelde. En de Moeder des
Heeren , ja ook deze kon alleen door dit vooroordeel en
door deze hope den moed ontvangen, om zich bij het
kruis van haren Zoon te begeven , en daar te than, ongeacht het hart en ziel verfcheurend lijden , dat zij ,
boven alle andere vrienden , beweldadigden en naastbeilaanden zelfs , moest verduren. Hoe had zij reeds bij
de aankondiging , dat zij moeder zou zijn van den Za
, de belofte ontvangen , dat Hij groot zou zin-ligmaker
en den troon zins vaders D A VIDS hebben, en Koning
zou z jn over het huis j A r o B s tot in eeuwigheid !
(LUK. I: 32 , 33.) In die geloovige verwachting zong
zij reeds : „ Hij heeft de nederigheid zijner dienstmaagd
„ aangezien ; van nu aan zullen mij zaligfpreken alle de
„ gefachten t Hij heeft magtigen van de troonen ge„ boten, en nederigen heeft Hij verhoogd ! Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld , en rijken heeft
Hij ledig weggezonden!" Echter hoe weinig gebeurde
er , dat aan zulke heerlijke uitzigten beantwoordde ! De
nederige geboorte te Bethlehem; het Rille leven te Nazareth , na reeds den moordlust van HE R OD E S, door
een tijdelijk verblijf in Egypte, ontfnapt te zijn; de ver
als het volk, bij-ijdelngrhoptsbefijgn,
duizenden met vijf brooden verzadigd , rijp was voor
zulk eene omwenteling , — moesten Dz A R I A onverklaarbaar voorkomen , en hare hope bij elke omílandigheid ,
die nieuw voedfel gaf aan dezelve, verlevendigd worden.
De opwekking van L A Z A R us; de gunulige openbare
meening , daardoor in Jeruzalem zelfs bewerkt , en het
gebeurde zes dagen vóór JE ZU s' kruislijden ; de zege
intree in de hoofdílad op cone ezelinne , omftan -rijke
„
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digheid door de Profeten voorfpeld , — dit alles moest
doen verwachten, dat het uur weldra flaan zou , dat
haar Zoon den troon zou beftijgen en de belofte des
Engels verwezenlijkt worden — en , in plaats van dat ,
verraad, gevangenneming, mishandelingen, veroordeeling
ten dood, overlevering aan ii L A T U S, en deze ook
gedwongen , ongeacht alle pogingen door hem in het
werk gefield , om de doodt}raf te doen uitvoeren, en
j E z u s naar buiten geleid , aan het kruis geklonken ,
en tusfchen twee moordenaren in verheven ! Nog leeft
Hij ; zoo lang er leven is, is er hope! hoe hooger de
nood ga, des te grooter zal de zegepraal zijn; het kan
nu niet lang meer duren; Hij moet — Hij zal van het
kruis komen en den troon beftijgen! Kunnen wij het
ons nu verklaren., dat ook de Moeder des Heeren zelve
ooggetuige wil zijn van zulk eene zegepraal , en den
moed heeft , om zich daar te begeven en het daar uit
te houden , waar het anders elke moeder zedelijk en natuurlijk onmogelijk zou zijn , zich vrijwillig te bevinden ? Is dit het regte Handpunt , waaruit wij de tegenwoordigheid der vrienden en naastbeftaanden , zelfs der
Moeder des Heeren, bij het kruis hebben te befchouwen, en niet ongunítig te beoordeelen, maar te bewonderen , dan geeft dit ook den íleutel tot regt begrip der
woorden , die JE z us aan het kruis , ongeacht de fmarten , die Hij leed , ontboezemde , en die Hij waarfchijnlijk , op één of twee na, niet uitgefproken zou hebben,
indien er geene vrienden en leerlingen tegenwoordig waren geweest , om ze voor de nakomelingfchap op te
vangen , en zelve er door onderwezen te kunnen worden. Befchouwen wij elk der zeven woorden , door de
Evangelisten opgeteekend en voor de vergetelheid bewaard , wij zullen ons hiervan overtuigen , en de firekking zien te hunner leering en teregtwijzing.
Met betrekking tot de bede : 1lader , vergeef het
hein; zij weten niet, vat zij doen; daar dezelve de
firekking niet had om her hart der vijanden te ver
werd , terwijl de nagelen-murwen,itgcfpok
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door de handen geflagen werden en de grootffe fmart
moesten veroorzaken , die het fpreken , duidelijk fpreken, zoo niet onmogelijk, immers hoogstmoeijelijk maakte , — daar de vergevingsgezindheid des Verlosfers in
het oog des Hemelfchen Vaders, die geene woorden behoeft , dezelfde waarde had , en dezelve , zonder fpreken, even levendig in zijn hart plaats had, zoo gevoelen wij , dat de uitdrukking van die gezindheid eene onmiddellijke betrekking had tot zijne vrienden , te hunner
onderwijzing , daar liet herinneren moest aan J E z. 53:
12 , waar uitdrukkelijk van den Mesfias voorfpeld wordt,
dat Hij „ voor de overtreders gebeden heeft ," en dit
tevens opgegeven als een bewijs van die hooge deugd,
waardoor Hij , die zijne ziele uitflortte in den dood, en
met de overtreders is geteld geweest, en veler zonden
gedragen heeft , een deel zou hebben van velen , en de
magtigen als een roof deelen. Deze bede moest en aan
het hot, en aan geheel j F- z. 53 herinneren ; voorfpelling, voor welke de leerlingen zoo blind en onvatbaar
waren, maar die den fleutel gaf, waarom Hij, die befhemd was voor den troon van D AVID, zoo diep ver
kon worden.
-nedr
Zijn antwoord aan den moordenaar op de bede: Ge
mijns , als g ij in uw Koningrjk zult gekomen-denk
z j"n : „ Heden zult g ij met m ij in het Paradis zin ,"
o ! hoe leerzaam was dit antwoord voor zijne vrienden ,
hoe vertroostend voor den bidder , op wiens nederige
bede Ilij wilde antwoorden, terwijl Hij de ontzinde uit
menigte en zelfs des anderen moordenaars-daginer
aan de bellraffing van dien eenen overliet , over wiens
taal , inzonderheid in de bede : Gedenk mijns , enz. wij
ons niet genoeg kunnen verwonderen.
Hoe meer wij over deze bijzonderheid nadenken , hoe
meer wij zien , dat niet alleen voor den grootften zon
genade en zaligheid mo--dar,inevglobkn,
gelijk is , maar den zoodanigen in zulke oogenblikken
denkbeelden kunnen worden medegedeeld, die hij van
niemand konde geleerd hebben , en die men te vergeefs

1ß4

OVER DE WOORDEN VAN JEZUS

bij de beste vrienden , bij ja z u s' Moeder zelve , zal
zoeken. Een Koningrijk toefchrijven aan iemand , die
nevens hem aan het kruis hing te flerven ; aandenken
aan zich , en dus eene gunst voor de andere wereld van
Hem te fineeken , bij de erkentenis van zijne onfchuld
en eigene ftrafwaardigheid, dit vertoont denkbeelden aangaande het geestelijk Koningrijk des Verlosfers , die de
beste vrienden van JE z us niet hadden, en die de moordenaar uit het onderwijs van ja z u s niet heeft kunnen
putten. Men heeft wel eens de vooronderftelling aangenomen , dat deze man geen moordenaar in den gewonen zin zou zijn geweest , maar, even als een B A R A BB A s, die in een oproer een' doodflag begaan had , en
dus een flaatkundig misdadiger,, die overigens een braaf
en zelfs godsdienftig man heeft kunnen zijn , zou geweest zijn , zoo als b. v. een r E T R us zelf,, door zijn
zwaardtrekken voor j E z u s, zich in zulk een ongeluk
zou get'cort hebben , volgens het door j E z us zelven
erkend regt : die het zwaard neren , moeten door het
zwaard vergaan; indien j E z u s het bewijs niet wonderdadig vernietigd had: doch , behalve dat dit ten opzigte
van den kruifeling eene vooronderftelling is , die geenszins door den tekst der Evangelisten begunftigd wordt ,
zoo verklaart deze vooronderfielling nog het verfchijnfel
niet; want was de man een Zeloot , en had hij zich
zoo in het ongeluk gefrort , dan waren ook zijne denk
een' Mesfias en een aardsch Rijk te leven -beldnva
om aan een' gekruisten , die den troon niet wilde-dig,
hebben , en de vriend der tollenaren geweest was , eert
geestelijk Koningrijk toe te fchrijven, en het wonder even
onverklaarbaar, hoe hij thans aan zulke denkbeelden
kwam , die de leerlingen eerst na de uitilorting des H.
Geestes (zie Hand. I: 4-8) volkomen ontvingen en
predikten.
Maar j E zu s dezelve bevestigende door zijne toezegging: lieden zult g j met mij in het Paradis zijn ,
hoe leerzaam was dit voor de vrienden en vriendinnen ,
welke zijn afkomen van het kruis , als de eenig mogelijke uitkomst ten goede , verwachtten ! hoe gefchikt ,
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om hen voor wanhoop te beveiligen, en noch aan zijne
Goddelijke grootheid en zending, noch aan de wijsheid,
goedheid, heiligheid en rcgtvaardigheid Gods te twijfelen , als zij hunne hope verijdeld zagen !
Vooral moeten wij uit dit oogpunt , mijns inziens ,
de woorden befchouwen , die j F- z us aan het einde der
drieurige duisternis , uit den 22 Pfalm , ontboezemde ,
roepende met groote flemme : Mijn God! Mijn God!
waarom hebt gJ mij verlaten ? Welk 'een' indruk moet
die duisternis , niet natuurlijk te verklaren , wel op het
hart van vijand en vriend gehad hebben ! Niet lang
duurde die indruk op liet gemoed der ontzinden ; en de
taal van j r: zu s geeft hun nog aanleiding om met zijn
leed te fpotten : „ Laat ons zien, of E L i komt om
„ hem te verlosfen !" Maar moeten de vrienden niet
verwachten , dat , op zulk eene duidelijke femme Gods
in die donkerheid, met het licht der zon het licht der
vcrlosfing zou aanbreken, en het uur geflagen zijn, om
over alle zijne vijanden te zegevieren ? Welk een glans
heeft zich'reeds geplaatst op het gelaat der vrienden en
naastbeflaanden ; terwijl de verwarring en de befchaamdheid reeds op dat der vijanden te lezen was ; en hoe
noociig dus een onderwijs als dat , wat J E ZU s zijnen
leerlingen , vrienden , beweldadigden en naastbef:aanden ,
die den moed hadden d:i ir zich in zijne tegenwoordig
te bevinden , hopende op verlosfing, d. i. afkomen-heid
van het kruis , door den uitroep : Eli , Eli , enz. toediende !
Uit dit oogpunt deze aanhaling van den 22 Pfalm befchouwende , wachten wij ons voor misverftand ook van
liet aangehaalde gedeelte. Alleen voor het oog der menfchen , en in het oordeel van hen , die alleen aardfche
grootheid voor den Mesfias verwachtten , moge JE z u s
verlaten zijn geweest ; Hij , die zeggen kan , en zeggen
kan naar waarheid : „ Mijn God !" is niet verlaten.
J E z A IA geeft ons den fleutel tot regt verfland van Pf.
22: 2 in zijn 53 Iloofduluk vs. 4v. en 5. Hij was alleen verlaten in liet oog van hen , voor wie het doel
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van j E z u s' dood verborgen was , hetgeen ook het geval was der leerlingen en vrienden, door hunne aards
begrippen. (M A T T H. 16: 22 , 23.)
-gezind
Wij behooren onder het oog te houden, dat, toen
pfalmen en hoofdftukken des Bijbels nog niet door ge
afgedeeld waren , de aanhaling der eerfle woorden-talen
van een lied of gedeelte des Bijbels de plaats verving dier
aanwijzing, welke wij nu ten opzigte der onderfcheidene
gedeelten des Bijbels in getallen van hoofdiluk en vers ,
ook zelfs ten aanzien der Pfalmen, doen kunnen, en
werkelijk doen. Ten tijde van J E Z u S gefchiedde dat
zoo niet. Men zie hiervan een bewijs L u K. 4: 18.
Wij zouden gezegd hebben : J E ZU S las J E z. 61: 1.
Doch L u K A s geeft de twee eeríte verzen letterlijk op,
om aan te wijzen het gedeelte van JE z A IA, dat JE z u s in de Synagoge voorlas. Insgelijks , Om j E Z A IA
6 uit te drukken , Zegt JOANNE S, H. 12: 41 : Dit
zeide E S A I A s, doe h ij zijne heerlijkheid zag en van
hem (prak , waarmede j E z. 6 aanvangt , waarna de
plaats volgt, vs. 40 aangehaald. In plaats dus van Pf.
22: 2 als een' afzonderlijken uitroep te befchouwen , en
daaruit eene Godsverlating te verklaren , die moeijelijk
met den uitroep: Mijn God! Mijn God! is overeen
te brengen , en door j E Z A I A verklaard wordt als te
beflaan in het kortzigtig of dwalend gevoelen van hen ,
die het doel van j E z u s' dood niet inzagen , en alles
naar den fchijn beoordeelden ; zoo diende dezelve om te
vervangen het : Gedenk aan den 22 Pfalm ! pfalm ,
die het lijden des Verlosfers , zijne wezenlijke nietverlating , en de heerlijkheid, die op dat lijden volgde, teekende, en gefchikt was, om de ongegronde hope, dat,
met het herfchijnen der zon , de zon der verlosfing van
lijden zich vertoonen zou, te ontnemen en ten gelijken
tijde voor wanhoop te beveiligen, die de verijdelde hope
zou kunnen veroorzaken.
Wij moeten de liefde van God bewonderen, hoe eene
verborgene hand de leerlingen voor die wanhoop beveiligde , daar zij , niettegenftaande zij erkenden : Til j hoop,
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ten, rlat R ij was degene , die Israël verlosen zoude ,
en dus die hope opgaven, Hem toch beleden, zelfs
voor een' onbekenden , en die dus wel een vijand kon
zijn : Hij was een man van God gezonden, krachzig in woorden en werken voor God en al het volk.
(L u K. 24.)
En behoeven ons nu de kruiswoorden: Yrouwe, zie
utiven zoon; zoon, zie uwe moeder! Iange bezig te houden? Gevoelt het niet ieder, hoe dezelve de ffrekking
hadden , ook zijne Moeder te onderrigten van het lot,
dat Hem wachtte; en dat hare dwaling te dezen haar
den moed kon inboezemen , om zulk een fchouwtooneel
van zoo nabij aan te ftaren ? Dit, met al het voor
haar, die, uit hoofde der naauwe-gande,fchijtop
bloedverwantfchap , dubbele kracht en vertroosting noodig had, om niet te bezwijken onder den fchok, bij de
verijdeling harer aardfche verwachting, en bij hare bekende gezindheid en aanleg, om alle die woorden te
overleggen in haar harte, zulk eene gezegende uitwerking gehad te hebben, dat zij in flilte de uitkomst van
Gods weg , zonder haasten , hebbe afgewacht. Haar
toch zien wij nergens in de Opilandingsgefchiedenis
voorkomen; van geene verfchijning aan haar wordt het
minfle gewag gemaakt, die zij dan ook niet noodig had,
dewijl alle de reeds gefprokene woorden, en het: Mij
dorst, en: .Het is volbragt. Vader, in uwe handen
beveel ik mijnen geest, haar zoodanig aangaande den
aard van liet Rijk haars Zoons , en de heerlijke uit
derden dage, voorbereid hadden, dat zij die-komsten
in fiilte en , onder het lijden van de fmart der fcheiding naar liet vleesch., geloovig en geduldig hebbe afgewacht, ongefchikt daarenboven voor het gezelfchap en
den omgang met hen , die als 't ware gedwongen moes
worden , aan j E z u s' herleving en opflanding te-ten
gelooven , welke nu voor M AR IA de eenige verklaring
bleef van de woorden des Engels, en van die van JE z US
zelven aangaande zijn lijden , dood en opilanding , en
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waartoe , onder den zegen van boven , de bepeinzing
van j E z. 53 , en Pf. 22 , en het laatfile woord haars
Zoons : Het is volbragt, dienstbaar kunnen zijn geweest.
Het is alleen Hand. 1: 14, dat wij van haar melding
vinden gemaakt, en dus na J E z u s' vertrek van de
aarde , wanneer allen reeds zoo verlicht waren , dat zij
flechts de uitforting des Geestes hadden te wachten, en
die dus ijverig te bidden van Hem, die getoond had ,
als Hij zich verborgen houdt , Heiland te zijn.
Wanneer de leerlingen en vrienden later nadachten op
alle die woorden , welke j E z u s nog aan het kruis
uitfprak , en uitfprak te hunnen behoeve , hoe moeten
zij dan het leerzame in dezelve gevoeld hebben ; hoe
raadfelachtig het hun voorkwame , toen zij meenden dat
alles verloren was, Hem te hooren uitroepen: Het is
volbragt ; woord, dat hen regtilreeks moest voeren naar
liet profetisch woord, dat te volbrengen ware, en waarvan de hoofdzaak was : „ Zoo moest de Christus lij„ den , om in zijne heerlijkheid in te gaan." JO A NN E s , de verzorger van 1\I A R I A, en die met haar ,
wie hij ten zoon verstrekte , zeker over alle deze woorden zal gefproken hebben, doet dan ook bijzonder opmerken , dat de uitroep : 1VIij dorst , flechts gefchiedde,
opdat ook de Profetie vervuld wierde : In mijnen dorst
hebben z ij m ij edik te drinken gegeven, en laat in die aan
gevoelen , hoe j E zus ten min{Ie dit woord-teknig
in betrekking tot de voorzegging , en tot herinnering
aan die voorzegging , uitfprak.
Het was van dit woord , hetwelk tot het aanbieden
van edik aanleiding gaf, als ook van het antwoord op
de bede des moordenaars : Heden zult gij met mh in
het Paradis zijn , dat ik zeide , dat deze welligt ook
zonder de tegenwoordigheid van JE z u s' vrienden bij
het kruis zouden uitgefproken zijn , zoo ter vervulling
der voorzegging , als ter vertroosting van den om genade fmeekenden misdadiger; doch welke beide, even als
de overige , leerzaam en onderwijzend waren voor hen ,

AAN HET KRUIS.

l6í9

die zich daar bevonden in de hope, dat IIij Israël ver
zoude in dien zin, als zij het meenden , en wel -losfen
-kehop
verijdeld werd.
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en verhaalt , dat C A N 0 VA, toen men hem gedurende zijn verblijf in Engeland vroeg , wat hem het
meeste had getroffen, antwoordde : „ dat de armzalige
Chinefche brug in St. James-Park het werk der rege.
ring , de Waterloo -brug daarentegen eene bijzondere onderneming is geweest." En offchoon oude herinneringen
ons doen zuchten bij de gedachte aan den ondergang
van liet leeuwenhok in den Tower te Londen, waar de
II E N D R. I I(s en EDUARDS hunne luipaarden , lynxen
en leeuwen hielden , en wij , als kinderen , den leeuw
N E R o en zijne makkers plagten te aanfchouwen , ge
wij toch , dat de opmerking van c A N 0 V A zich-loven
ook tot andere dingen , dan tot bruggen en dergelijke
gebouwen , zou kunnen uitftrekken. Wie kan wandelen
door den uitgeltrekten tuin van de Zoölogifche Maat
te Londen, finaakvol aangelegd en keurig on--fchapij
derhouden ; wie kan de verbazend groote verzameling
van allerlei foort van dieren aanfchouwen, van den olifant en rhinoceros af tot rotten en muizen toe, zonder
met v 0 N It A U ➢I E R in te Hemmen , als hij zegt , dat
zulk eene inrigting alleen in de nabuurfchap van eene
flad als Londen kan worden onderhouden door vrijwillige inteekening en toelagen ?
En er is nog eene andere gedachte, die in de ziel
van den bezóeker oprijst. Herinnering voert hem terug
tot eene andere groote natie, eenmaal de meesteresfe der
wereld, die honderden der zeldzame dieren ten toon freide, waarvan wij flechts enkele kunnen aanwijzen; maar
tot welk een geheel ander einde ! De overwonnene win-
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gewesten werden afgeftroopt; geheelc kudden van leeuwen, duizenden van wilde dieren werden aan het volk
ten fchouwfpel aangeboden en
„

Gemoord, om Rome een feest te geven."

TIT US , die het amphitheater voltooide, dat zijn vader
begon, bezoedelde bij deszelfs inwijding het flrijdperk
met het bloed van vijfduizend dieren , terwijl meer dan
honderdduizend Roheinen zich in liet gezigt der flagting
verlustigden. T R AJ A N US leschte, bij het einde van
den Dacifchen oorlog, den bloeddorst met den moord
van tienduizend beesten. De feestviering van eenen ge
te Rosne niet weinig van eene der--bortedagvfchil
gelijke viering in St. James. C A L I G U L A vierde den
zijnen , door vierhonderd beeren en even zoo vele andere
wilde dieren ter flagting over te geven. Bij andere gelegenheden zag men een groot fchip binnenf'cuwen , hetwelk zich van zelf opende en, na uit deszelfs ruim vierof vijfhonderd beesten tot den ftrijd te hebben ontfcheept, zich weder foot en zonder hulp van han
verdween. Maar genoeg van deze bloedige too--den
neelen !
„ Wendt af den blik, en flaat uwe oogen op 't gewest,
„ Waar edler ftam in ruwer fireek zich heeft gevest,"
waar verbazende fchatten worden befteed, niet op de
wijze van s Y L LA'S fchoonzoon , maar met het doel ,
om de kunften aan de gemakken en geoorloofde genoegens des levens dienstbaar te maken , om wetenfchap te
bevorderen en kennis onder het volk te verfpreiden.
Welk een onderfcheid bellaat er tusfchen de vreedzame
ifilte van deze tuinen en het woest geweld, opgewekt door
„ Den ftrijd van 't wild gediert' met wild gediert' of menfchen. "
Want met al deze verfpilling van het dierlijk leven maakte de natuurlijke gefchiedenis bijna geene vorderingen ;
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en offchoon er onder de latere Caefars bij bijzondere
perfonen verzamelingen werden gevonden, fchijnt toch
de ligtgeloovigheid van P L I N I U S, die ieder Thesfalisch fprookje gretig aannam , bij de meesten grooter te
zijn geweest dan de gelegenheid ter opzameling van kennis aangaande de dieren , hun door zulk eenen rijken
toevoer van zeldzaamheden aangeboden. Door de menageriën van latere tijden hebben wij de meeste en belangrijkfle berigten verkregen ten aanzien van de gewoonten , huishouding en bewerktuiging der dieren ; offchoon wij er verre van verwijderd zijn , het fcherpe
doorzigt en den veelomvattenden arbeid te willen mis
Grickfchen opmerker, die, on--kenvadgrot
derfteund door A L E X A N D E R, zulk een verwonderlijk
gebruik heeft gemaakt van de voorwerpen , welke de
overwinnaar van het Oosten aan zijn onderzoekend Oog
deed aanbieden.
De eerfte Zoölogifche inrigting van eenig belang in
onze dagen zijn wij aan onze Franfche naburen ver
zij had haren oorfprong in de menagerie ,-fchuldig;
door L OD E w IJ K XIV te Verfailles bijeengebragt. Aan
BUFFON intusfchen was de Jardin du Roi deszelfs
roem , als eene verzameling van dieren, verpligt ; en
offchoon de ftaatkundige uitbarfting , die geheel Europa
fchokte , zijne overblijffels uit het graf opdolf en op de
gruwzaamfte en onwaardigfle wijze ontheiligde, zij fpaarde toch de laan van lindenboomen met hunne geurige
bloefems (den wellust der bijen) door hem in den tuin
geplant en nog naar hem genoemd. De geheele inrigting zelve evenwel bevond zich in 1792 in het groottle
gevaar, toen ieder overblijffel der monarchij werd be.
dreigd. En hoe werd zij gefpaard ? Voornamelijk ,
omdat men geloofde, dat zij beftemd was voor de aan
geneeskundige planten , en dat het chemi--kweingva
fche laboratorium eene falpeterfabrijk was. Daarom werd
zij door het fouvereine volk geëerbiedigd; hier was buskruid, om te wonden, kruiden , om te heelen , dingen,
die waardig waren, om voor de eene en ondeelbare Re-
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publiek behouden te worden. Maar offchoon de Jardin
des Plantes, gelijk hij toen genoemd werd, de omwenteling overleefde, en offchoon de half verhongerde dieren, die te Verjailles waren gebleven, met andere in
1794 in den tuin werden overgebragt, zoo had deze
inrigting gedurende verfcheidene jaren Hechts weinig
voorfpoed. In 1800 was de algemeene ellende zoo groot,
dat de Heer n E L A U Iv A v, die toen het opzigt over
de menagerie had, gemagtigd werd, om de minst belangrijke dieren te dooden , ten einde als voedfeI voor
de overigen te worden gebruikt. Het was niet vóór dat
de buitengewone man , de verheffer en vernederaar van
Koningen, die te midden van het gedruisch der wapenen
toch de wetenfchappen bevorderde, onbetwiste heerfchap
der zaken verkreeg, dat de menagerie begon te bloei --pij
jen , vooral ook onder het onmiddellijk opzigt van
CUVIER.

D A V Y, krachtig onderileund door R A F F L E S, deed
het eerst het voorffel , om eene dergelijke inftelling in
Engeland op te rigten; en weldra was zij tot íland ge
genoot eene zoo groote mate van bloei , dat-komen,
drie jaren na het beflaan van den Zoölogifchen tuin
daarin reeds meer foorten van levende dieren werden gevonden , dan foortgelijke inrigtingen elders in tienmaal
langeren tijd hadden kunnen verzamelen. Wij willen den
tuin met onze., befchouwingen doorloopen. Laat ons ,
daar wij het terras langs gaan , hetwelk een heerlijk ge
aanbiedt , een oogenblik flilhou--zigtoverdfa
den, terwijl het zuidewindje over het bloembed mischt,
waarover tallooze bijen zweven, wier gegons zich vermengt met het verwijderd gedruisch der woelige flad.
Aanfchouw den rijkdom en de fchoonheid van het tooneel, de fchepping van N A S x , wiens heerlijke aanleg
van dezen tuin ons met vele andere zijner mislukte proeven verzoent.
Wij moeten hier de beeren niet vergeten. Daar zijn
zij met hunne lompe gebaren en logge bewegingen ,
vreedzaam met elkander levende , behalve wanneer tus-
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ièhenbeiden een gebrom verfchil van meening aanduidt,
ontflaande uit de eigenbaat van dezen of genen flerken
eerzuchtige , die meer dan zijne buren den top van den
paal weet te bereiken ; eene eigenbaa-t , te onverdragelijker, omdat die zelfverheffing gewoonlijk het bezit medebrengt van de verfnaperingen , die een edelmoedig publiek toewerpt. Zelfs de kunftige beitel des beeldhouwers van den Baron V A N B RAD W ARD INE kan geene
grootere verfcheidenheid van houdingen hebben afgebeeld ;
„ hunne houdingen zijn inderdaad vreemder, dan ooit
de heraldiek ze heeft uitgedacht." Let ook op de fchrandere uitdrukking van hun knipoogen , waarmede zij de
verzekering bevestigen , die van A R I S T O T E L E S af
aan tot op den fcherpfchutter van W A S H I N G T 0 N I Rv i N G is gemaakt , dat „ de beer de ilimfte duivel van
de wereld is, om een' bijenboom op te fporen. Een'
geheelen dag knabbelt hij aan den flam, tot dat hij een
gat heeft gemaakt, groot genoeg, om er zijne pooten
door te fleken , en dan haalt hij den honig met bijen en
al er uit." Wij hebben fomtijds hooren klagen, dat de
groote beer (urfus ferox) beneden in den kuil geen'paal
heeft, om te klimmen; maar al had hij er een', klimmen
zou hij toch niet, indien het waarheid is , zoo als men
algemeen zegt , dat hij deze gave met zijne eerfle jeugd
verliest. De reusachtige foort, die hier bewaard wordt,
doodt en fleept in zijne woestenijen een' volwasfen' bifon
weg, die meer dan duizend pond weegt.
Wij dalen de fchuintc af, die langs de vlakte loopt,
waarop de zwarte zwaan (cycnus atratus), niet langer
eene rara avis, tweemaal haar nest heeft gebouwd, en
nu zich in het bezit van twee jongen verheugt, en waar
de Nieuwhollandfche gans (cereopfs Novae Hollanrliae)
heeft gebroed; en na eenen blik te hebben geworpen op
het wild gevogelte , waarmede het groene veld is bedekt,
en het kleine meer, waarop het rustig rondzwemt, zich
verkwikkende in den regen, die uit eene kunflige fontein
nederilort en als paarlen van hun waterdigt gepluimte
afrolt, blijven wij bij de vogelvlugten , daar tegenover
0
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geplaatst , flilftaan. Want onder die vogels vinden wij
de gekroonde kraanvogels (balearica pavonina) , de bevallige demoifelles (anthropoides virgo) , de fierlijke Stanley-kraanvogels (anthropoides Stanleyanus) , de fraaije
Curaçao - vogels , de fombere reigers en roerdompen ,
die fchijnen te treuren om het gemis van het ruifchende
riet, den zonderling gevormden lepelaar (platalea leucorodia) , de eenzame ooijevaars , zoo wel witte als
zwarte, den Marabou - ooijevaar (ciconia Marab.)
met zijn' krijgsmansgang, en den fecretaris (gypogeranus
ferpentarius). Deze laatfie heeft iets zeer karakteristieks, en zijne deftige houding, met eene korte fluweelen
broek en magere beenen , herinnert u onwederftaanbaar
aan een' bureaulist van la vieille France. Hij heeft
een flatig en diplomatisch air , en offchoon hij op zijne
wijze niet misdeeld is van moed, acht hij toch blijkbaar voorzigtigheid beter dan floutheid. Slaat hem gade , als er eene gewone flang in zijn hok wordt geworpen. Offchoon hij in groote opgewektheid is, blijft hij
toch bedaard. Zijn fchitterend oog wordt van de flang
niet afgewend; maar hij houdt zich op eenen affland,

tot dat hij , de gelegenheid waarnemende , toefchjet, de
flang met zijn' poot bij den nek treft , en met zijn' bek
het krimpend dier een' moorddadigen flag op den kop
geeft , die meestal de coup de grace is. Maar in allen
gevalle trekt de vogel zich terug , het oog nog gevestigd op de flang, wier minfle beweging, zoo zij nog
leeft, een vernieuwd aanvallen , terugtrekken en bewaken ten gevolge heeft, tot dat er geen twijfel meer is
aan den dood van zijn flagtofer ; dan nadert de vogel
voorzigtig, en begint de flang te verflinden. Zoo handelt de fecretaris met er_-ne gewone flang, wanneer hij
in gevangenfchap is; e.n zijne voorzigtigheid ontifaat
blijkbaar uit het inflin ct , dat hem waarfchuwt en wapent tegen de vergiftige flangen, die zijne beftemde prooi
in Zuid- Afrika uitmaken. Zijn ligchaamsbouw is ver
wel ingerirat naar zijne leefwijze, en de lengte-wonderlijk
zijner pooten, die tot verre omhoog met fchubben zijn
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bedekt, waardoor de llangentand niet kan heendringen ,
beveiligt grootendeels de meer wondbare deelen van
zijn ligchaain tegen de f'ervende wanhoop zijns vijands ,
terwijl de beenachtige uitfteekfels van zijne vleugels en
zijn sterke valkenbek zijne aanvallende wapenrusting
voltooijen ; want in den natuurftaat zegt men , dat hij ,
als de dang zich tegen hein opheft , haar inet den eenen
vleugel verdoovende Hagen toebrengt, terwijl hij met
den anderen zijn ligehaam befchermt ; van tijd tot tijd
ítijgt hij tuet de halfgedoode (lang hoog in de lucht,
en veroordeelt haar tot de verdooving van eenen zwaren
val, tot dat hii eindelijk haar den kop klooft niet zijnen
bek als een toinahawvk. Nooit zagen wij hem intusfchen
iets van dien aard volbrengen in zijne gevangenfchap.
Maar wendt uw oog nu eens op dien ouden gediende ,
den 1laraboza - ooijevaar , en verbeeldt u hem , i aande
achter den foci zijns meesters en zijn deel van den maal
verwachtende. S rat n A T 11 MAN zag er een' in flfri--tijd
ka , die geheel tam was gemaakt. Van zijn hoog nest
op de zij - katoenboomen bemerkte hij reeds op eenen
grootgin affland de bedienden , die de fchotels over de
plaats droegen , en wanneer zij de zaal binnentraden ,
fchoot hij onder hen neder en nam plaats aan het hoveneind der tafel. Ilet kostte eenige moeite, om vriend
1lMarcuboua de fchotels te doen eerbiedigen , zoo lang de
gasten er niet waren , en ondanks alle waakzaamheid en
de bezems , die men als fclhrikmiddelen bezigde , verdwenen er toch nu en dan plotfeling een paar gebraden vogels ; één hap van dien grooten bek , één flok van dien
afgrond van een keel , en liet hoentje was verdwenen.
Wij gaan de peilikanen voorbij met hunne groote zak
eineus (drommajus Novae Hollandiae) met-ken,d
zijn' trommelzang en kleine familie van gefireepte jon
komen , op onze fchreden terugkeerende , bij-gen,
kleinen
, afgelegen' , befchaduwden vijver,, waar
den
zwanen en ganzen in goede vriendfchap leven. Die
vriend ginds „ in roslèn tooi gekleed ," is de wilde gans,
de oorfpronkelijke Poort, van welke onze vijvers hunne
() 2
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bewoners hebben gekregen. Maar wij moeien onze voet
wenden naar liet adelaarsliok , en wij belijden ,-ftapen
dat wij er nooit voorbijgaan zonder een pijnlijk gevoel.
Arenden , lammergieren , condors , bewoners der licht ,
geboren om boven Alpert en Andes te zweven , zien wij
hier in hulpelooze, hopelooze gevangenfchap. Ziet den
opwaarts gerigten blik van dien gouden arend , ja aan
bol van zijn oog ; fameekend-fchouwtdenir
(taart hij naar boven ; hoe onmogelijk is liet , de
hoop te vernietigen ! Hij fpreidt zijne breede vleugels
uit , fpringt op naar de bron des lichts , (laat tegen liet
traliewerk en valt zwaarmoedig neder. Het is hier
» A N T r's hel : Lasciate dgni rperauza , vol ch' entrate ! ( Vaarwel de hoop, voor wie hier binnentreedt !)
Wij weten niet, wat de heeren opzigters zouden zeggen
of doen, indien wij aan onzen lust gehoor gaven; maar
nooit zien wij deze ongelukkigen zonder een onbefchrijfelijk verlangen, om hunne boeijen te verbreken en den
geheelen ['wet van deze

„ Uit vuur gevormde kindren van de zon"
vrij te laten. — Welk eene verzameling ! Welk een bewijs , dat onze koophandel zich tot aan het eind der
aarde uitflrekt ! Ziet dien condor , vóór weinige jaren
nog een fabelachtig wezen , en herinnert t: dan , dat Sirr R A N C I S FI E A D op de (indes een' mijnwerker met
zulk een dier zag worftelen. Daar is ook de Nierrwholland/che arend niet den wigvormigen [taart (aquila
fucofa) , een van wiens geflachtgenooten , naar men
verhaalt , op den bekwamen en dapperen r L i N D r R s
neérviel , hem waarfchijnlijk voor Benen kangaru aan
Verder zit in deftige eenzaamheid een andere-ziend.
arend, de vernieler, uit Zuid-Amerika (harpyla deflructor). Hij werd van Maranham gezonden te gelijk
met den koning der gieren (farcoramptins papa) , maar,
foit dit en pasfant , hij at zijne Majesteit gedurende den
overtogt op. Gij moet hem zien , wanneer hij vertoornd
en met opgezette veêrei.
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„ Zijn' vreefelijken bek en 't blikfemen der oogen"
vertoont. Zijne beenen, of, zoo als de ornithologen ze juister noemen , zijne voeten, zijn geweldig groot. Den groote
kater werd eens in zijn hok gebragt. Hij vloog er op aan,
en verbrijzelde hein, niet éénen tred van zijnen poot, den
rug; vervolgens nam hij hem in zijne klaauwen op en fprong
op zijnen fiok , en , hem met zijne ontzettende vleugels bedekkende, krijschte hij zijnen lijkzang. De dood van den
kater was oogenblikkelijk.
Het gefchreeuw der gieren heeft het klagelijk gehuil der
magere wolven doen ontwaken. De gedaante des lands is
vrij wat veranderd , federt E D U A R D I het bevel uitvaar
om ze in Gloucester, Worcester, Hereford, Salop en-dige,
Stafford uit te roeijeu. Wij behoeven niet te zeggen, dat
deze hier buitenlanders zijn; want weinigen zijn er, die niet
weten, dat de laatfle inlandfche wolf omtrent het jaar 1680
door de hand van Sir E W I N CAMERON is gevallen. Wie
kan hen zien of hopren , zonder voor zijnen geest hunne onvermoeide en onafgebrokene vervolging van M A Z EP P A te
aanfchoawen ?
Len' blik werpen wij op de luipaards en op de overige ver
dieren, die naast de Beeren zijn gehuisvest, en-fcheurnd
wij lomen tot de fchepen der woest n. Welke beelden van
de eindelooze vlakte tooveren zij voor den geest! Aan.
fchouwt hunnen veerkrachtigen voet, zoo verwonderlijk ge
om ben op het drooge zand van de woestijn te dra -fchikt,
Vandaar hun geruischlooze flap. „ Wat mij altijd heeft-gen.
getroffen ," Zegt M A CF AR L A NE, ,, als iets zeer romantisch
en geheimzinnigs , was de flille tred van den kameel , ver
aard van zijnen voet. Hoe.-orzaktdenfpschig
danig de grond ook moge zijn, zand of rots of weide of
itraattieenen, gij hoort nooit eenen voetflap; gij ziet een
groot dier is naderen, feil, als eene wolk op de lucht drijvende , en zoo hetzelve geen fchelletje draagt , zal uw zin
ook moge zijn, u deszeifs-tuigdeshor,fcpet
nadering niet doen bemerken." Deze hier behooren tot de
1lrabifche foort (caznelus dromerlarius), en daartoe behoort
ook de zoogenoemde fnelle dromedaris (el heiree). „ Over
deze vlugge kameelen met een' Arabier van Sufe fprckende," zegt een ander reiziger, „ verzekerde hij mij , dat hij
een' jongman kende , die hartstogtelijk verliefd was op een
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meisje, dat eene hevige begeerte uitte naar eenige oranjeäppelen.
Te Mogadore waren zij niet te bekomen , en Marocco- oranjeappelen waren ook de verlangde. De 4rabier beklom bij
het aanbreken van den dag zijn' heirie, ging naar Morocco,
ongeveer honderd Eng. mijlen van Mogadore, kocht de oranjeáppelen, keerde des avonds na het fluiten der poort terug,
en zond de appelen, door eene fchildwacht van de batterijen,
naar zijne beminde." Vroeger waren de lama's, de kameelen der Nieuwe Wereld, geplaatst, waar nu de eigenlijke
kameelen zijn.
Wij komen nu bij de antilopen met hare kwijnende don
kere oogen, en de fazanten met hunne fchitterende vederen.
Gewoonlijk vindt men hieromtrent ook een veldhoen, een
gevangene, dien wij van ganfcher harte beklagen. Een hoenderhok in plaats van het uitgef'rekte heiveld, en vertrapt en
morfig gras in plaats van het verfche en wilde heikruid! Beter ware het voor het arme dier, vrij rond te zwerven, op
gevaar van met een fchot in zijne vlerk ter neder te florten,
dan aldus een vreugdeloos en onnatuurlijk leven voort te
liepen. Wij moeten den Plumper aan zijn lot overlaten en
den otter gaan bezoeken, nadat wij eerst onze hulde hebben
gebragt aan dat eerwaardige dier, de phoca, een broertje of
zusje van het zeekalf, dat den dapperen Kapitein MAC I NT Y x E overhoop wierp en den slok van Mr. 0 L 0 BU CK van
Monkbarns als fpolia opima medenam.
Zie, men heeft den visch in het water geworpen, en de
otter duikt naar beneden. IIoe fnel vordert hij op zijnen
weg onder water met zijne roeipooten, van tijd tot tijd bovenkomende en met eene bevallige buiging vervolgens weder
onderduikende, om zijne jagt voort te zetten! Hij glijdt
naar den bodem; want zijne oogen zijn als 't ware boven
op zijn hoofd geplaatst, ten einde hem in flaat te flellen,
om met naar boven gerigten blik voordeel te trekken van
de onwetendheid zijner prooi, als deze boven hem zwemt.
Let op de vlugheid, waarmede hij zich wendt; hij heeft
den visch gegrepen en verlaat het water, ons hem aan den
oever te verflinden. Maar, zal men zeggen, hoe optnerkelijk en belangwekkend, het is toch geen Iiefelijk tooneel en
zweemt naar wreedheid. Bijna elke visch, die op de tafel
komt der gevoelige fchoone , die dit fchouwfpel veroordeelt,
heeft veel meer te lijden ; want gewoonlijk moet dergelijke
visch in doodsangílen blijven fpartelen. Zij , die zich niet
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ergeren aan de bot, die op de vischbanken rondfpringt , en
waarnaast de zeekreeft met verdroogde fcharen ligt te fterven , hebben waarlijk geen reden om den armen otter te be.
fchuldigen ! Wij willen zwijgen van de te@rhartigheid , aan
aal en paling betoond, en laten dat onderwerp aan de glim
kolen en de verfchoonende welfprekendheid van Mon--meud
ïeur u D E over. Onze otter, fchoon wreed, zoo als wij
hem hoorden noemen , is toch medelijdend. Zoodra hij den
visch gegrepen heeft, verlaat hij het water, verplet met
cénen beet den kop, en berooft hem van alle gevoel.

(Ilet vervolg en /dot hierna.)
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et oordeel, 't welk men over den kunst- of letterbeoefenaar, over den man van verbeelding velt, zal 1leeds onvolledig en onregtvaardig wezen, wanneer men zijn gedrag en.
zijne werken van elkander fcheidt, en hem aan denzelfden
regel van zedekunde wil onderwerpen, die aan de overige
menfchen tot wetboek dient. Vergeet voor een oogenbli.k ,
dat JEAN JACQUES ROUSSEAU, RAPHAëL, MICHEL A N G L L o, Lord B t r, 0 N den Emile, de Transfiguratie, het
jong /le Oor•dcel en Childe Harold hebben voortgebragt; vestig
het oog alleen op hunne daden ; beoordeel hun leven , gelijk
gij he leven van eenen winkelier of eenen handwerksman
heoordeelen zoudt, zoo zal het u weinig achting of genegenheid inboezemen. De laagheid van R 0 U S S E A U'S becrel;lkingen en de dwaasheid van deszelfs hoogmoed zullen u
tegen de borst itooten ; het -wellustige van R A P H A ë L zal u
ontuchtig en liederlijk voorkomen ; II IC TI EL - A N G N L 0'S
fombere woestheid en barfche menfchenhaat zullen afkeer bij
u wekken ; bij B Y It ON zult gij al de armzaligheden de's'
ijdelheid , der ingenomenheid met zichzelven , der gemaakt.
heil en grilligheid ontmoeten.
Fret ware leven dier op zichzelven flaande wezens moet
niet in hunne dagelij!kfche gedragingen, maar in de vruchten
hunner denkenskracht gezocht worden ; zij beflaan inderdaad
flechts door hunne werken. Daar vindt men den afdruk hun
ziel ; daar de uitdrukking dier grondbeginfelen, welke-ner
zij noch tijd, noch moed, noch geduld hebben, door daden te
verwezenlijken, llet tegenfirijdige, dat uien behagen fchept
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tusfchen hunnen arbeid en hun gedrag op te merken, is eene
fchijnftrijdigheid; om hun gedrag bekommeren zij zich wei.
nig. Hunne gedurige gewoonte, om de daad aan het ge.
peins, de werkelijkheid aan het herfenbeeld op te offeren,
brengt eene bedroevende uitkomst te weeg. Terzelfder tijd
dat de gedachte krachtig en fchitterend uit hun brein outfpringt, blijft het gedrag onvolledig, hinkend, vol wanzwak
heden en in niets eenparig of zichzelven gelijk.
In plaats van deze buiten de gewone lijn Baande perfonen
te befcht4Idigen, behoorde men hen te beklagen; zij gelijken
naar die zieken, bij welke de levenstappen, zekere deelen
des ligchaams verlatende, aan andere leden eene overmatige
voeding gaan toebrengen : alsdan ontwikkelt zich de gedrogtelijke zamenparing van eene beklagenswaardige atrophie met
eene hypertrophie, die het oog verfchrikt. Ongelukkiglijk
vereischt en veroorzaakt het beroep van den letteroefenaar,
den kunstenaar en den denker die verbreking van het normale
evenwigt. Men moet geene grootere verbazing gevoelen,
hen onbedachtzaam te zien handelen , dan men zich verwon.
dert, van iemand uit de mindere handen eenen brief te ont.
vangen, waarin de ílijl niet juist of niet Eierlijk is. Bij dezen is het onervarenheid in de kunst van fchrijven , bij de
anderen onervarenheid in de kunst van leven; hier gebrek
aan- verfiandelijke oefening en zwakheid van geestvermogen ,
daar eene te ('tobt, te onafgebroken ontwikkelde verfiandskracht, die, wederregtelijk de plaats innemende, welke aan
de gezonde rede toekomt, haar fchitterend flagtoffer een betreurenswaardig onvermogen ten gefchenke geeft. Er behoort
niet weinig toe, om zijn leven te regelen: hebben zij er tijd,
wil, kracht toe, die lieden, geheel verdiept in iets, hetwelk aan hun oog nog veel grooter voorkomt , in eene moei
maar voor hen hoogstbekoorlijke fchepping, eene-jelik,
onafgebrokene voortbrenging, cenen hartstogtelijken, maar
gebiedenden arbeid? Zij hebben regt op edelmoedige toe.
geeflijkheid; of liever, het gemeene regt zou te hunnen opzigte onregt worden. (*)
-

(*) Op foortgelijke wijze heeft men onder ons ook getracht, de gebreken van eenen II I L D E R D IJ cc te vergoelij.
ken. Zoo hebben dan Geleerden, Dichters en Kunftenaars
een' vrijpas in het gebied der zedelijkheid ! Maar, zou deze
even geldig zijn voor eene Hoogere Regthank , van welke
geen beroep valt? — Vert.
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Onder de uitilekende mannen, welke Engeland voortgebragt
heeft, is er geen, die op eene vollediger en tevens zonderlinger manier bewijs levert van de zoo even door ons voor
dan de vermaarde G O LD S MIT H. Zoo-uitgezfln,
vermogend is het contrast tusfchen de netheid van zijnen
flijl en de flordigheid van zijn leven, het aanlokkelijke zijner
werken en het terugflootende zijner handelingen, dat men ter
naauwernood aan de identiteit dier twee verfchillende perfonen gelooven kan, van welke de een, met de pen in de
hand, zoo kiesch en zoo aandoenlijk, de ander, in kroegen
zoo wel als gezelfchapszalen, zoo belagchelijk en zoo onbe.
fchoft was. Was dan waarlijk de fchrijver van den Predikant van LYakefeld een dronkaard en een fpeler? Die inne
prediker van braafheid en goede zeden, trad hij de--mend
zelve in zijn gedrag met voeten? Men zou geneigd zijn,
hem niet alleen voor een fleckt , maar voor een verflandeloos
mensch te houden.
Het is zoo moeijelijk, om over GO L n s M IT H een juist
oordeel te vellen , dat de meesten der Engellche critici zulks
opgegeven hebben. Gij zult van dezen zonderlingen man
niet een enkel weigetroífen portret vinden, noch bij de fchrijvers, die zijne tijdgenooten geweest zijn, noch bij hen, die
naderhand de bijzonderheden van zijn leven hebben opgezameld. Men heeft het voor beter gehouden, een zoo netelig
onderwerp onaangeroerd te laten; want waarom toch eene
karakterontleding beproefd, die onmogelijk fcheen? Na drie
of vier wonderlijke anecdotes, welke al de levensbefchrijvers elkander als bij erfenis overmaken, en die, niet zonder
grond , den lezer moeten voorkomen met G 0 L D 5 M I T H'S
naam en bekwaamheid weinig te ílrooken, vernomen te hebben, weet hij eigenlijk nog iets minder dan te voren. Men
verhaalt n, dat GO L D S M I T H een zwendelaar, iemand zonder eer of trouw, een man van genie, een uitmuntend
mensch , een aangename gezelfchapper en een bevallige prater geweest is. Welk juist denkbeeld kunt gij uit deze opeenilapeling van lofredenen, verwijtingen en befchuldigingen
opdelven? Waar geeft men u het beeld van zijn karakter?
Waar ontleedt men de zedelijke fpringveren, welke dien zon.
derlingen man hebben doen handelen? Wie zegt u, hoe het
komt, dat zijn zoo uitnemend zedekundig talent niet meer
invloeds gehad hebbe op zijne handelingen, en hoe er zulk
ein vclllrekt gebrek aan wilskracht behind bij eenen man,
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wiens aangeborene goedheid en vurige gevoeligheid ieder erkent? Kon dan dat gelukkige intlinct, hetwelk zijn genie
uitmaakte, die uitgelezen fmaak voor het goede en fchoone ,
zich niet anders openbaren dan door welgefchrevene bladzijden? Had het geen ander wezenlijk aanzijn, dan in zijnen
Nijl ? en kon het de magt van dien invloed niet ook over
het leven en de daden van G OLD SM VF H uitfirekken ?
Helaas! het is maar al te waar: een der grootfte dichters,
welke Engeland immer bezeten heeft, was, wat zijn gedrag
betreft , weinig anders dan een kind ; goed , zonder te weten
waarom; boos en gevaarlijk, zonder te weten hoe:; de fpeelbal van al zijne kleine driften ; vol bevalligheid , zelfs in
zijne gebreken, en vergeving winnende voor zijne zwakheden, door de opregtheid en ongedwongenheid, waarmede bij
er zich aan overgeeft. Zonderlinge toetland van het genie ,
en vooral van het dichterlijke genie! Zoodanig was het kinderachtige, maar van dichtvuur doorgloeide leven van L A
FON T A I NE in Frankrijk, van GOLDSMITH in Engeland.
Kinderen van inflinct, hartstogt en grilligheid, kan niemand
voorfpellen, en weten zij zelve niet, waartoe zij , onder geleide van deze gevaarlijke gidfen, geraken. De hooge ge
aandoenlijkheid , welke de eerfte be--voelighd,tr
flanddeelen van het poëtifche temperament fchijnen te zijn ,
vereifchen als 't ware eene maagdelijkheid van indruk, eene
frischheid en bijna kinderlijkheid der ziel, welke niet ftrookt
met de manskracht der rede, met de Randvastigheid der befluiten en met het vermogen van den wil. Al de gebreken
van het lerfche volkskarakter, al die van dat der poëten,
vertoonen zich zoo levendig en zoo volledig bij G 0 L DSMIT H, dat men vruchteloos elders een nieuwer en belangrijker onderwerp van zielkundig onderzoek zou opfporen.
In de elerfte jaren der achttiende eeuw leefde, in een klein
dorpje van Ierland, uit weinige armelijke hutten zamengefeld, en den naam van Pallas dragende, (een zonderlinge
mythologifche naam voor zulk eene plaats) een behoeftige
Protestantfche predikant met een zeer talrijk gezin en eene
zeer matige ambtsbezoldiging. Bij de behoeftigheid van dit
huis voegde zich eene verregaande ligtzinnigheid , eene zonderlingheid van gedrag, die aan ieder flof tot fchertfen gaf.
Het was een algemeen geroep, een gevoelen, waaromtrent
ieder het eens was , dat de familie G O L D S D1 I T II naar geene
andere familie geleek ; dat het de goedhartigfle, maar ook de
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ligtzirnigfle menfchen waren , welke men vinden kon. Som
lieden beweren, dat de heldhafti ge Generaal w O L FF.-mige
in eenige betrekking van maagfchap met de G 0 L D SM I T H'S
flond , en dat dit ook het geval geweest was met o L I V I E R
C R 0 M W E L L. Niets zou minder te verwonderen zijn. Alleen oppervlakkige verflanden zijn in Raat, den invloed der
rasfen (men vergunne ons hier dit woord) te loochenen; en
alwat men van de familie G O L D S M I T H verhaalt, ftrookt
volkomen met de avontuurlijke edelmoedigheid en de tevens
gevaarlijke en vermogende oorfpronkelijkheid der twee door
ons vermelde namen.
De voorbeelden , waarmede de jonge 0 LIV 19 R G O L Ds Mt T H te huis omgeven was, leerden hem noch beraden.
heid noch vooruitzigt. Eene oude vrouw uit het dorp onderwees hem het alphabet ; al de fcholen van den omtrek
zagen hem beurtelings binnen derzelver wanden, zonder aan
dien vïugtigen geest de gewoonten van vlijt en vastheid te
kunnen mededeelen. Toen reeds was hij , hetgeen hij al zijn
leven blijven moest : een los , maar gevoelig kind , hetwelk
door de geringfe omifandigheid weggefleept en van zijne befluiten verlokt werd; zoo onafgebroken vrolijk en goed geluimd , dat men hem hetgeen hij misdreven had wel moest
vergeven ; geneigd tot werkeloosheid en vermaak ; niet in
Raat tot eenige ernflige infpanning of duurzame oplett endheid. Somwijlen fchoten, uit deze hem zoo geliefde vadzigheid, firalen van licht, die van eene zoo fchitterende
verflandswerkzaamheid getuigden, dat ieder daarover ver
gaf aan den armen Protestantfchen predi--basdfon.Me
kant en deszelfs vrouw den raad, om hunnen zoon voor
de kerk te doen opleiden, en hem naar het Trinity-College te
Dublin te zenden. Maar, zelfs om een bloote Sizar, dat
is een dienend fcholier, op die Univerfiteit te wezen, waren
zekere uitgaven noodig, en het arme gezin moest zich daar
-toe
vele ontberingen getroosten.
Beíluderen wij nu eens den kleinen mensch , van wien men
hoopte een eerwaardig lid der Anglikaanfche kerk te maken,
en dien de natuur tot een' Genie beflemd had ! Vóór en boven alles poëet, door de uiterlijke dingen getroffen, ligtge.
raakt en hoogmoedig, voelde het knaapje, dat tot nog toe
vrij en vrank door de bosfchen en velden rondom zijn ge
gezworven had , zijne eigenliefde fmartelijk ge--bortedp
kwetst • toen de Univerfiteit hein als Sizer toeliet, en aan
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cie behoeftigheid zijner ouders die foort van beurs meende
te moeten verleenen , welke door het vernederende eener zekere knechtfchap gekocht wordt. De vadzigheid van het
kind vermeerdert nog: van het oogenblik , dat het in het collegie opgenomen is, ziet men liet fleeds als de boetende ziel
van eenen afgeflorvene rondwaren aan de deur van zijnen
kerker, omflreeks de noodlottige traliën , die het van zijne
vrijheid gefcheiden houden. Ongetwijfeld zeer verkeerd ge.
handeld. Zijne moeder is in een' lijdenden weiland; zijn
oude, door ligchaantsgebreken gefolterde vader grondt zijne
Benige hoop van vergoeding en troost op de vlijt van zijnen
zoon. Ieder uur zijner flndiejaren kost aan de eerlijke armoede der familie eene opoffering. Maar G 0 L DS M IT II'S
zonderlinge en hartstogtelijke geaardheid zegeviert over al
deze .bedenkingen; hij verveelt zich en is ongelukkig; wel -t
dra zoekt hij afleiding en zelfvergeting ir vermakelijkheden ,
in geldopnemen en buitenfporigheid. Heeft de maatfchappij
hem de eer ontzegd, welke zij aan rijkdom en hooge geboorte
bewijst, zoo wil hij echter, dat men van hem zeggen zal,
dat hij een lustig leven weet te leiden en iemand van aangenamen omgang is. IIij, die geen brood heeft, legt op zijn
armelijk kamertje een bal aan, en noodigt de dames der ffad
op hetzelve. Met reden klaagt men over zulk een gedrag;
hij wordt boos, houdt een vuistgevecht met zijnen meester,
en, Reeds beheerscht door eene onwederiaanbare aandrift,
die meer naar inftinct dan naar redenering gelijkt , loopt hij
weg en vlugt naar Cork, ter naauwernood gekleed, Hechts
met een' fchelling in den zak, en zonder te weten, wat er
van hem worden moet. Zijn broeder reist hem na , achterhaalt hem, hernieuwt zijne deerlijk gehavende kleeding, en
brengt hem met geweld in het collegie terug. Met was wel
goed van dien broeder, te hopen, dat een aard als die van
den jongen 0 L iv I E R voor verbetering vatbaar was; maar
al te veel uitmuntende en zeldzame hoedanigheden waren
onder zijne belagchelijke gebreken gemr_èngd, dan dat dit
wonderlijke geheel vóór zijnen dood eenigerlei verandering
ondergaan zou hebben. Datzelfde kind, hetwelk zoo ondankbaar jegens zijne ouders was, gaf zijne kleederen weg
aan eenen armen man, wiens gefcheurde lompen en behoeftige toerland zijn medelijden gewekt hadden : hij dacht er
hierbij niet aan , dat zijne garderobe bijna even Hecht voorzien was als die van den arme, dien hi te hulp kwam. Zij„
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levendige en onafhankelijke geest gevoelde eene diepe ver
voor al de fludiën , waarop ieder rondom hem zich-fmading
toelegde. Uit volle keel de fraaije tafel- en minneliederen
van oud -Ierland aan te heffen ; zijne makkers door goedvertelde fprookjes te doen lagchen, hierin bellond al de eer.
zucht van den jongen G o L D S MIT H. Het collegieleven ,
dat voor hem met een zoo onaangenaam geval begonnen was,
bleef van zijnen kant eene reeks van buitenfporigheden, die
natuurlijk derzelver firaf niet ontgingen. „ Niets is gevaar„ lijker ," zeide hij naderhand , „ dan ons akademieleven ,
„ voor jongelingen, met fterke hartstogten, gevoeligheid en
„ eerzucht begaafd. Wel is waar die Univerfrteiten leveren
fchoone en groote hulpmiddelen aan behoeftige jonge lie„ den ; maar zij moeten van koelen aard en van geregelde
„ geneigdheden wezen." Bij het fchrijven van deze woorden herinnerde G 0 L D S M I T 11 zich voorzeker de lnis(lagen
en het lijden zijner jeugd.
Dus hadden dan , door de werking van ijdelheid en harts.
togten, al de neigingen van den jongen max eene verkeerde
rigting genomen. Toen hij het collegie verliet , was hij de
laagfile in rang van de acht dienende fludenten, die te zamen
op de Univerfiteit gekomen waren. Zijn vader was over.
leden, en had eene weduwe achtergelaten, welke ter naau.
wernood genoeg had om te leven. Deze arme vrouw had
niets verzuimd om haren zoon te bederven. Zij ontving hem
met opene armen, toen de arme Sizar met de laagfle plaats
terugkeerde. Wat hem betreft, het kwam hem niet in de
gedachte, zijne moeder van het kleine inkomen te berooven,
dat haar nog overbleef, noch van het vierendeel fuiker,
waarmede, zegt zijn Ievensbefchrijver, zij genoodzaakt was
zich eene maand lang te behelpen: neen; maar, daar hij een
Iersch edelman was, ging hij, van kasteel tot kasteel, die
gereedelijk verleende gastvrijheid ontvangen, door welke de
grondeigenaars van dat land zich zoo vrolijk aan den bedelzak helpen. G 0 L D SM IT H'S aangeboren fmaak voor lage
genietingen en voor het ambacht van lustigen tafelvriend verloor bij deze proeve niet. Nu eens aan den disch van den
eenen of anderen kleinen edelman, dan weder in de kroeg
der plaats gezeten , legde hij de laattle hand aan zijne op.
voeding als man van vermaak, aan zijne fiudie van onbekommerd epicurismus. Ontijdige aalmoezen ; geldopnemingen, die ook zijne toekomst moesten drukken; eene Heeds
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aangroeijende gedachteloosheid; onachtzaamheid, met zinne
meer dan ondeugd, —-lijkhedvrng;butfpoihed
ziedaar GO L DS M I T H'S jeugd ! Niets bereidde hem tot den
geestelijken ftand, dien hij omhelzen wilde. Steeds gereed om
de behoefte van anderen ten koste van eigen welwezen te onderfteunen, moet men echter erkennen, dat nooit iemand erger
tegen het betamelijke zondigde. Meer een in het wild opgegroeid kind, dan een befchaafd man, blijft men onzeker, of
fommige zijner daden aan fpotlust dan wel aan onbehendigheld toegefchreven moeten worden ; zoo verregaand beleg.
chelijk en wonderlijk is derzelver onvoegzaamheid. Het is
tijd voor hem, zich te laten ordenen. S Y N G E , Bisfchop
van Elphyn, cttil . hem ondervragen. G O L D S M I T Ii, die
naar een' zoo ernfligen en eerwaardigen levenshand dingt,
verfehijnt in eene broek van fcharlaken pluis ; de Bisfchop
vraagt, wie toch de gek is, dien men hem toegezonden
heeft, en G o L D s M IT II's even onberadene als onkunde verradende antwoorden doen hem voorts geheel afwijzen.
Niettegenftaande dit alles, was hij algemeen bemind. Het
was een dier menfchen , die met u fchreijen , met u lagchen ,
u vervrolijken zelfs dan, wanneer gij hen beftraft, en welke
gij bijna niet over u verkrijgen kunt te berispen , zoo zeer
fchijnen u hunne ondeugden uit een onoverkomelijk inflinct
en niet uit eene werking van hunnen wil te ontfpruiten.
GOLDSMITH had eenen oom, CONTARINE geheeten,
die eene goede figuur in eene comedie gemaakt zou hebben.
Zoo dikwerf zijn fchavuit van een' neef de eerie of andere
dwaasheid beging, was de oom bij de hand, om dezelve te
herftellen of te vergoeden. Ons verloren zoontje fielt zich,
gelijk wij gezien hebben, buiten fleet, in den kerkelijken
fund te .treden ; oom C 0 N T A R I NE geeft hem vijftig guinjes in den zak, en zendt hem naar Dublin, om er in de
regten te ouderen; hij gaat er in een fpeelhuis, en begint
zijne regtsftudie met de vijftig guinjes, waaruit zijn vermogen heilaat, te verfpelen. Een fraai begin zeker! Hoe zal
hij zich nu uit de verlegenheid redden ? De goede jongen
is zelden verlegen, en vindt hij al overal middelen om kwaad
te doen, zoo vindt hij ook overal vrienden, die hem uit den
nood helpen. Ik weet niet welke familie zich door het open
en :hartelijk voorkomen van den jongen fpeler laat misleiden
en hem de opvoeding van twee kinderen vertrouwt. De keus
van zulk eenen Gouverneur toont duidelijk , hoe gemak.
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keljk G O L D S M I T H's buitenfporigheid in de oogen van anderen genade vond. Onverfaagd treedt hij in deze familie,
om er aan de kinderen de zedekunde te leeren, welke wij
gezien hebben dat hij zelf zoo uitmuntend beoefent, en het
Latijn, dat hij zelf gebrekkig geleerd heeft. Naauwelijks
heeft hij zijn onderwijzersambt aanvaard, of hij begint, met
den vader, den Heer FLYNN , kaart te (pelen. Deze wint
hem een jaar traktement af, en GO L D S M I T H kiest het ha.
zepad, terwijl hij het noodlottige huis verwenscht, waar
men , zegt hij , hem vreefelijk opgeligt heeft.
Zijne moeder fchrijft hem, om hem van zulk een gedrag
r@kenfchap af te vorderen ; hij antwoordt haar in een' zoo
kluchtigen, zoo vrolijken , zoo wonderlijken brief, dat ge.
heel de moederlijke toegeeflijkheid voor den fchuldige gewekt wordt; zij kan het niet meer van haar hart verkrijgen,
te knorren of te klagen; zij vermag niets anders, dan hem
te omhelzen en te fchreijen. Door zulk eene onvermoeide
toegevendheid in zijn wangedrag aangemoedigd, gaat hij
daarin al verder voort , zonder dat de inflinctmatige goedheid, waarmede de natuur hem begiftigd heeft, door zijne
onberadene zedeloosheid verftikt wordt. Onverdroten, en
zonder belooning of belang,. helpt hij zijnen broeder HE Nit y, die een kerkelijke en fchoolmeester is, in deszelfs bezigheden; al zijnen tijd, dien hij niet aan de genoegens van
de tafel toewijdt, offert hij hem op; hij is geheel aan hem
verknocht , is alwat men hechts van hem verlangen kan,
van het beste humeur, en neemt ieder door zijne minzaamheid
in, tot op het oogenblik, dat die zoo beminde broeder hem
ik weet niet welk gering verwijt doet. De ligt ontvlammen.
de G OLD S M I T Ii neemt zulk eene vrijheid kwalijk : eene
op zichzelve vrij onbeduidende berisping beantwoordt hij met
een fcheldwoord; er ontflaat een hevig gefchil; de beide
broeders worden handgemeen. Ziedaar een dier ergerlijke
tooneelen , welke in het leven van dien dwaas, van dat genie, gedurig voorkomen! Maar hoor, wat er het gevolg
van wordt: de broeders fcheiden, beide evenzeer op elkan.
der verf oord en verbitterd ; jaren verloopen, en toen GO L DS M I T H , een groot fchrijver en dichter geworden, het beeld
van eenen voortreffelijken dorpspredikant , „ den voorvechter ," zegt hij., „ der nuttigíie deugden," wil ontwerpen,
denkt hij aan zijnen broeder; aan hem draagt hij zijnen on.
-
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,lerfelijken Reiziger op, eene der fchoonfte elegiën, welke
het hedendaagsch Europa heeft voortgebragt.
Die broeder, met wien hij een vuistgevecht gehouden
heeft, ontmoet niet veel geluk in de wereld, hoe achting waardig zijn karakter en gedrag ook mogen wezen. G o L Ds in I T H daarentegen is nu een perfoon van gewigt geworden: hij verzoekt voor dien broeder eene opengevallene predikantspiaats , waarover Lord NORTHUMBERLAND, de
Gouverneur van Ierland befchikking heeft. Moet men niet
inderdaad veel vergeven aan die uitmuntende harten, welke
feeds tot vergiffenis bereid zijn? Is het geene onbillijkheid,
liefde te weigeren aan hen, die te midden hunner dwaasheden deze hemelfche liefde nooit verzaken ?
De maatfchappij, welke men van hardheid en ongevoeligheid befchuldigt, heeft nogtars in dit opzigt een zeer juist
gevoel. Zoodra zij goedheid van hart in eenig wezen meent
te ontdekken, hoe gebrekkig en ongeregeld dat wezen ook
zij , hoe ook deszeifs gedrag haar kwetfle en hare blaam verdient , wapent zij zich met eene ongeloofelijke toegeefijkheid. Men zeide, dat die OLIVIER GOLDSMITH een
wonderlijk flag van een' man was; maar men verontfchnldigde , men beminde hem zelfs. Oom C o N T A RI NE werd niet
moede, de gaten te sloppen, welke de kwistzieke fmaak van
zijnen neef onophoudelijk in zijne eigene toekomnst en perfoonlijke achting maakte. „ Ik was een lichtmis en een
flechtaard, mijzelven hatende en door anderen verfmaad,
(roept de arme OLIVIER in eenen brief aan zijnen oom
uit) toen gij mij te hulp gekomen zijt. Wat was mijn let?
Armoede; hopelooze armoede. Reeds bezweek mijn vrolijke
aard onder zwaarmoedigheid, toen gij tusfchenbeiden kwaamt,
en ik was gered."
Wat hij zeide, was waar ; maar, zoo al C ON TAR I NE
edelmoedig handelde, bewijzen deze zoo vurige uitdrukkingen , dat G OLD S tit I T H geen ondankbare was. Op nieuw
door die voorzienigheid, gelijk hij zijren oom noemde, en
die hem geen oogenblik verlaat, van den vereischten ballast
voorzien, fleekt hij uit het onberaden Ierland over naar het
wijsgeerige Edimburg. Mislukt theologant, mislukt regts.
geleerde, wendt hij zich thans tot de geneeskunde; en er is
geen twijfel aan, of hij wordt een uitmuntend doctor, zoo
Hechts die groote kunst op dezelfde wijs is aan te leeren,
als men eene pil doorflikt. In korten tijd is het geld van
,
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den goeden OOm C O N T A R I NE doorgebragt. In plaats van
zich bekwaam te maken om anderen te genezen, leert GOLDSMITH , bij ondervinding, hoe men alle ziekten opdoet, welke de dochters zijn van onmatigheid en buitenfporigheden.
Ook is hij weldra op de plaats gerangfchikt, die hem toekomt ; en, zoo hij al niet flaagt den eernaam van een goed
geneesheer te winnen, overstijgt eerlang zijn roem van grap
aangenamen verteller de middelrangen der maat -penmakr
bereikt het oor van den Hertog V A N H A MI L--fchapij,en
T o N. Deze laat hem tot zijne tafel toe, omtrent op gelijke
wijs , als de groote heeren der Middeleeuwen er hunne hof
aan toelieten. 0 L I V IER lachte Heeds, praatte -nare ,
zong, (peelde en verloor. Maar reeds deed die menfchenkennis, welke hem tot een' der eerfle fchrijvers van Enge.
land moest maken , hem al 'net vernederende van zijnen toefcand inzien ; hij gevoelde het treurige , dat er gelegen
was in het geringe gewigt , hetwelk aan zijnen perfoon en
aan zijne tegenwoordigheid gehecht werd. Dus fchrijft hij
aan zijnen broeder: „ Denk niet, dat ik mij door dit goed
onthaal laat bedotten ; dagelijks vind ik mijne plaats aan zijnen disch, niet omdat men achting voor mij heeft, maar
omdat ik de heeren weet te vermaken." Naauwelijks heeft
hij met deze woorden bewezen , hoeveel doorzigt en gezond
oordeel in dezen gewaanden hofnar verborgen lagen, of zijne dwaasheid komt flerker dan immer te voorfchijn. „ In
het jaar tijds, dat ik hier heb doorgebragt, (fchrijft hij aan
zijnen broeder) heb ik den geheelen kring der geneeskundige
fladijn doorloopen." Tafelende en drinkende, het gezelfchap
vermakende, pharo fpelende, had dus G O L D S III T H het
zoo uitgebreide veld der geneeskunde doorilreefd, was hij
een BOERIIAAVE of een HIPPOCRATES geworden!
Maar G o L D 5 mI IT II was de man der begoochelingen ; men
moet hem zoo iets vergeven. Hij krijgt in het hoofd, om
naar Leyden te gaan , het land der groote anatomici en der
wijsgeeren in de geneeskunde ; naar Leyden , waar hij een
van de geleerdi'te doctoren der eeuw zal worden : hij twijfelt
er geen oogenblik aan ; hij fchrijft het zijnen broeder, en
deze zegt het weder aan zijnen oom. Maar, hoe komt hij
naar Leyden? Op den voet, waarop hij geleefd heeft, kan
men wel begrijpen, dat hij tot over de ooren iii fchulden
feeltt; niet alleen zijne eigene, maar die van anderen. Hij,
die niets heeft, is voor eenigen zijner even verkwistende
p
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makkers borg gebleven; maar de knoop is niet onoplosbaar; voor GOLDSMITH heeft de fortuin altijd het een
of ander onverhoopt redmiddel over. Terwijl oom c ON T AKIN E de zakken van den aanftaanden doctor vult en in de
kosten . zijner fudiën voorziet, betalen twee zijner makkers
zijne fchulden en geven hem zijne vrijheid terug. Ik heb
menigeen gekend, die, bij een ordelijk en zedelijk gedrag,
geene zoo dienstvaardige, tot opofferingen bereide vrienden
gevonden heeft.

(Het vervolg en for hierna.)
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Wat kan de blinde flaatzucht brouwen,
Wanneer zij raast uit misvertrouwen?
Wat luidt zoo fchendig, dat haar rouwt?
J. V. D. VONDEL.

Onder de beklagenswaardigile , doch minst bekende; flagtoffers der fiaatkunde behoort ongetwijfeld de jonge Czaar
1W A N, wiens lot eenige gelijkenis heeft met dat van den
gebeimzinnigen perfoon, onder den naam van het ijzeren Masker in de Fran/die gefchiedboeken overbekend; doch men is
beter in (laat, de gefchiedenis van den Rusfifchen Vorst, dan
die van Iaatstgemelden gevangene, na te vorfchen.
1w A N flamde In regte lijn af van den Czaar 1W A N II,
tweeden zoon van Keizer A LE XI $ en onder' broeder van
P E T E R den Greaten, met wien hij te gelijk in 1687 begon
te regeren. Twee jaren daarna werd I W A N II , onder voor
krankzinnigheid , uit het bewind geflooten , zoo--wendflva
dit PETER nu de handen ruim had. Echter had de eerde
affammelingen nagelaten , wien derhalve , door regt van geboorte, de Rusfsfche troon toekwam. Zijne kleindochter
ANNA, eene derzelven , huwde met ANTONIUS ULRICH,
Prins van Brunswijk, en uit dit huwelijk ontfproot I w A N in
1740, die al aan(tonds door zijne moei A N N A, toen regerende
Keizerin van Rusland, tot Groothertog benoemd werd, en,
toen zij In' October overleed, de naaste was tot de kroon.
Weinige oogenbllkken , als 't ware , was de jeugdige Vorst
Keizer, onder den naam van I W A N III ; doch toen hij zes.
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tien maanden oud was (1741) maakte ELI Z ABE T H zich
meester van her bewind, en deed den Czaar met zijne ouders
naar het flot van Riga voeren.
Na eene geflrenge bewaking van achttien maanden, werd
de gevangenis dezer ongelukkigen geopend, maar het was
hechts om naar eenen anderen kerker bij Dunamund overgebragt te worden, geheimer, zekerder en ellendiger dan de
vorige. Zij verwisfelden ook dit verblijf fpoedig voor een
ander op het hot Oranjenburg in het gewest AVorentz, en
hier werd IWAN wreedaardig van zijne ouders gefcheiden;
kort daarna gaf men hein op als dood. Zijne ouders , twee
jaren op Oranjenburg verkwijnd hebbende , werden overgevoerd naar Iïolomogeri, waar zijne moeder in Maart 1746
overleed.
Korten tijd daarna ontdekte een monnik, dat de Czaar in
leven en op Oranjenburg was. Hij fpande nu al zijne krachten in, en door de tluwlle behendigheid gelukte het hem
den Czaar te verlosten ; hij voerde hem honderde mijlen ver
weg, doch werd achterhaald te Smolensko. Deze ondernemende man had denkelijk het oogmerk, ter gefchikter plaatfe
de banier des opíiands te verheffen, en den regtmatigen Vorst
te herstellen ; wat er• van hem geworden zij , is onzeker.
Men begon thans met meer zorg den Vorst te bewaken,
en voerde hem, om alle aanllagen te voorkomen, nu her.
dan derwaarts , zonder ooit zich hier of daar zeer lang op
te horden. Zoo kwam hij eindélijk in een klooster op een
der eilanden van het meer Valdaï. (*) Hier bevond hij zich,
toen in 1756 Graaf PETER S HU VAL OW hem voerde naar
het buis van zijnen neef I w A N s H u v A Low binnen Petersburg, alwaar Keizerin E L I Z A B E T H, zonder zich bekend te maken, geruimen tijd met hem fprak. Zij was tot
fchreijens toe bewogen met den hulpeloozen toefland van den
zestienjarigen Vorst, die groot van ligchaamsbouw en wel.
gemaakt, doch geheel onopgevoed en nog bijkans in kindfehen ftaat was.
Men voerde hein daarop naar het hot Schhisfelburg, op
een klein eiland in de Newa, en hij werd daar zoo zorgvuldig bewaakt , dat een geruime tijd verliep , eer het garnizoen
wist, wie en wat hij was. Deze gevangenis was beftemd
(*) Digt bij den grooten weg tusfchen Petersburg en
Moskou gelegen.
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om • zijn laatfte kerker te zijn: hi fleet er acht jaren. In
dit kasteel bevonden zich lange gangen , die een groot binnenplein infoten , en waarop de deuren van verfcheidene
bokken uitkwamen. Het achterfte derzelven werd het verblijf van den Keizer: het was verwulfd en had vierentwintig
voet in 't vierkant. Het vender was niet , zoo als de
overige, op eene kleine lichtopening na met tigcheltleenen
digtgemetfeld, maar, uit bijzondere gunst, met glazen voorzien, die, zorgvuldig gekalkt, wel het daglicht doorlieten,
doch geen uitzigt verfchaften. De meubels waren een veld.
bed, eene tafel en een paar Roeien; de vloer was met tig
geplaveid; de muur van gehouwen fteen.
-chels
Dat 's jongelings kennis zeer beperkt was, zal zeker nie
verwonderen. Zonder juist krankzinnig te zijn, was-mand
echter het verfland in hem als verftompt. Zijne fpraak was
gebrekkig; wanneer hij driftig werd, flotterde hij flerk.
Schrijven of lezen konde bij niet; het weinige Rusfisch en
Dudtsch, 'dat bij verffond, had hij van zijne ouders geleerd.
In dezen fiaat van onwetendheid wist hij echter iets, dat
hem misfchien beter geweest ware niet te weten — hij wist,
dat hij eenmaal Keizer geweest was! Een zijner wachters,
dien hij vroeg, waarom hij weende, gaf hem hiervan onder
zeggende: „ Zoude Ik niet weenen, nu ik onzen regt--rigt,
,, matigen Czaar tot zulk een' ellendigen flaat gebragt zie l"
Op gelijke wijze vernam hij den dood van E L I Z ABE T H in
Maart 1762 en de krooning van P E TER III en diens gade
CATHARINA. Wat zijn voedfel betreft, een tijdlang disch.
te -men hem rijkelijk op en gaf hem overvloed van wijn;
doch, toen hij zich hieraan te buiten ging, kwam men er
van terug en zette hem alleen het noodige voor. Hij droeg
bijzondere zorg voor zijne kleeding, en verdreef den tijd
met zich twintigmaal aan- en uit te kleeden. Somtijds wilde hij bidden, en (prak van openbaringen, hem door den
Engel G A B R I ë L gedaan ; dit waren de eenigfte zweemfels
van Godsdienst, die men bij hem opmerkte.
PETER I11 gevoelde - omtrent dezen tijd geneigdheid , den
gevangene te gaan bezoeken. Toen men den oever verlaten had,
flak er zulk een hevige (form op, dat de Keizer met gevaar
zijns levens en na lang worilelen eerst het kerkereiland bereikte. De Czaar trad bij den ongelukkigen met zijn gevolg
binnen, zonder zich bekend te maken. Hem vergezelden
een der Narischkins, V o L K 0 F genaamd , en de Generaal
-

VAN EEN' RUSSISCHEN PRINS.

193

Baron K 0 R F, die op Oranjenburg gecommandeerd had,
toen I W A N daar gevangen zat. Men vroeg hem, wie hij
was? „ Ik bén Keizer i WAN ," was het antwoord; doch
eenige oogenblikken later zeide hij, dat IWAN overleden
was en diens ziel nu in zijn ligchaam huisde. De Keizer
vervolgde, en vroeg, of hij zich zijne ouders herinnerde.
Hij beaamde zulks , en borst nu in hevige klagten nit tegen
EL I Z A B E T H, die hen en hemzelven in zulk een' ellendigen
staat had doen verkeeren. „ Ik herinner mij nog zeer goed,"
fprak de ongelukkige op vasten toon, „ dat wij in eene ge
zaten onder de hoede van een' vriendelijken hoofd.-„vangeis
„ man, den eenigflen, die ons eenige liefde en zorg be„ wees." — „ Zoudt ge u ook dien man nog kunnen her„ inneren ?" vroeg K O R F met belangftelling. — „ Ik geloof
„ het niet: er is reeds zoo veel tijd verloopen federt ik een
„ kind was ; doch zijn naam is mij niet ontgaan : hij heette
„ K O R F." Met moeite bedwong de Generaal zijne aandoe.
ning. Daar de Vorst •herhaalde keeren zijn' wensch betuigde
om weder Keizer te worden , vroeg men hem, hoe hij. dan
P E T ER en C A T H A R INA ZOU behandelen. „ Ik zonde hen
„ beide . om hals brengen," antwoordde hij met woesten
toorn — „ hen dooden — beide — ja beide !" Zoo veel
gezond verland en vastheid van geest had men van den ongelukkigen niet verwacht. Hevig gefchokt , verliet P E T E R
het vertrek, doch keerde, nadat hij zich herfteld had, weder terug, en zette het gefprek nog een uur lang voort.
Toen hij te Petersburg was gekomen, beval hij, den Vorst
over te brengen naar Kexholnz, een fort op het eiland, aan
den mond der 1/oxen • in het Ladoga -meer gelegen. De gevangene moest derhalve het meer dwars overIleken, en,
daar de wind hevig en de golfflag verontrustend was, gevoelde I W A N, aan zijne enge kerkermuren gewoon, eene
fterke vrees , die hij echter fpoedig onderdrukte , zelfs toen
het gevaar dreigend werd.
Toen, in de volgende maand Augustus, CAT 11 A R I N A
haren Keizerlijken gemaal PETER 11I door hare handlangers
had doen vermoorden, kreeg men last, den Vorst andermaal
naar Schlüsfelburg te voeren, en ditmaal over land. Doch
ook hier wachtte hem een balfturig noodlot. Reeds bevond
men zich zonder eenig ongeval in het dorp Schlüsfelburg, tegenover het eiland aan den vasten wal gelegen, toen het rijtuig, waarin men hem overbragt, omfloeg. Met groote

194

TREURIGE LOTGEVALLEN

moeite kregen zijne geleiders hem in een bootje, dat hem
naar zijn vorig verblijf terugbragt. Men had de voorzorg
gebruikt, hem een' mantel om te (laan, opdat hij niet herkend wierd.
Niettegenitaande deze naauwlettende zorgen, verbreidde
zich echter het gerucht, dat IWAN III, de regtmatige
Czaar, nog leefde en in de holen van Schlüsfelburg zuchtte.
Dit wekte den ondernemingsgeest op van eenige gelukzoekers , en bovenal van V A S S I LI 111 I R ow IT S C H, tweeden
Luitenant bij het S7nolensker-regement , in garnizoen liggende bij het dorp Schliisfelburg; welke krijgsman kleinzoon was
van M I R O W I T S C H, vertrouweling van den H. etman M AZ E P PA, die tegen Czaar P E T E R den Grooten , ter gunfle
van K A R EL XII, opllond. VA s s I L i had verfcheidene weigeringen van de Keizerin ondergaan , en vergeefs op de teruggave der verbeurdverklaarde goederen zijns grootvaders
aangedrongen. Dit maakte zijnen wraaklust gaande, en,
daar hij alles te winnen en niets te verliezen had , begon hij
eene magtige zamenzwèring te fineden. Eerst, zich wel overtuigd hebbende, wie de geheime Plaatsgevangene op het clot
was , haalde hij us H A K OW, die denzelfden rang als hij bekleedde bij het Yelidi-Luki-regement, tot zijne partij over.
De beide vrienden zwoeren elkander trouw en tlilzwijgendheid; maar u s H A K o w verdronk korten tijd daarna , hetgeen eenig uitftel in VA s S I LI'S plannen te weeg bragt.
Hij wanhoopte namelijk aan een' goeden uitflag, wanneer
hij geheel alleen bleef. Na rijp beraad, koos hij tot zijnen
vertrouweling den Luitenant der Artillerie S IMO N T C H EVARIDSEW, en verbond zich ook met TIKON CASATx IN, een' misnoegden dienaar der Keizerin , die naar eene
omwenteling haakte. Den eerften echter vertrouwde hij alleen toe de wijze waarop en den tijd wanneer I w A N verlost
moest worden; in bijzonderheden trad hij bij geen' van beiden.
Eindelijk daagde MI R 0 w IT s c II's beurt op, om de wacht
op het eiland te betrekken. Wekelijks losten namelijk honderd man der Smolenskers, die op het vaste land bij Schlüsfelburg lagen, hunne kameraden op het hot af. Met moeite
ontdekte hij de deur van I W A N'S gevangenis , en (lelde er
een teeken op ter herkenning. Doch zijne dienstweek ver
bekwame gelegenheid deed zich voor. Het-liep,ng
gelukte hem, nog eene week er aan te knoopen„ door het
waarnemen van den diensttijd eens anderen Officiers. In dit
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tijdsbeftek won hij de vriendfchap van r i s K o w, een' gemeen' foldaat , en, dezen overgehaald hebbende, deed hij den
4 Julij 1764, ten 10 ure des avonds, drie Korporaals en
twee foldaten bij zich komen , wier hoofd hij deed duizelen
door de fchilderingen van hun toekomend geluk , wanneer
1 WA N III herteld was. Echter duurde het tot 2 ure in
den nacht , eer deze mannen hunne toeflemming gaven. Ver•
volgens deed VA S S I L 1 veertig zijner onderhoorigen bij zich
komen, beval hun de geweren te laden en hem te volgen.
De manfchappen gehoorzaamden zonder aarzelen, daar hij
zeide, geheime bevelen van de Keizerin ontvangen te hebben.
De Gouverneur van het flor , BE RED Ni K OW, was inmiddels door het gedruisch gewekt, en vloog half gekleed uit
het bed. „ Wat beteekent dit ?" riep hij. M 1 R OW! T S CH
gaf hem, in plaats van antwoord, een' flag met de kolf van
zijn geweer, en Belde hem als gevangene in handen van
een' der medepligtige Korporaals.
Men filet het eerst op de zware deur, die den gang,
waarin 1 WA N'S kerker uitkwam, affloot. VA S S IL I eischte
toegang in naam der Keizerin , doch kreeg geen antwoord.
„ Vuur dan !" bulderde hij ; „ voorwaarts , mannen! voor.
„ waarts !" De íchildwachten, die de (leur bewaakten, be
antwoordden het vuur op gelijke wijs. Dit wekte den arg
wilde de order zien en hooren.-wanderfolt,m
Ook hierop was v A s S I L 1 gewapend ; hij las het handfchrift
met het knullig nagemaakte Keizerlijke zegel overluid voor,
en vertoonde het aan allen. De mindere kennis en befchaving dezer krijgslieden deed het bedrog ten volle gelukken.
Men brags een klein ilukje gefchut van de wallen aan, dat
v A s s 1 L i zelf pointeerde. Reeds vlamde de aangefl:okene
lont in zijne handen, toen plotfeling de deur van binnen geopenu werd. De handlangers van MI R 0 W 1 T S C H hieven
een luid: „ hoerati!" aan, en flormden voorwaarts.
Zouden nu al de rampen van den ongelukkigen Vorst ge
zijn ? Zou hij eindelijk liet fomber kerkerkot verla_-eindg
ten?... Reeds was de gevangenis ontUoten; zwijgend flonden de beide Officieren VLAS JEW en T C H E K I N, zijne bij
bewakers , aan de deur ; vragend zag de zegepralen -zonder
V A s s 1 L I hen aan. „ Hier is uw Keizer!" antwoordden-de
zij , en wezen op een bebloed lijk , dat aan hunne voeten
lag uitgeftrekt. Met diepe fmart wendde M I R ow i r s c H
liet gelaat af, en, zich tut den Gouverneur wendende, die
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nog door zijne onderhoorigen bewaakt werd, bood hij hem
zijn zwaard aan, zeggende: „ Thans ben ik. uw gevangene.
„ Ik fidder niet voor het lot, dat mij te wachten blaat; maar
„ ik bid u voor mijne wapenbroeders, die de onfchuldige
llagtoffers mimer onderneming zijn."
Weinige woorden kunnen dit ontzettend voorval ophglderen. Zoodra VLA SIEW en T C H E E I N het kanon tegen de
deur gerigt zagen, bemerkten zij , dat niets de zamengezworenen meer kon weérilaan. Zij begaven zich derhalve
in allerijl naar i WA N's kerker, om hem te vermoorden. De
:ongelukkige, die door het gerucht gewekt was, liep half.
naakt zijne cel op en neder; hij was ongewapend, -doch verdedigde zich met al de kracht der wanhoop,, en werd niet
dan. met de grootfie moeite om hals gebragt. Zelfs toen de
hand, waarmede hij de flagen afweerde, doorboord was,
brak hij nog een hunner zwaarden. Hij was op verfcheidene
plaatfen gewond; doch een Beek in den rug deed hem oogenblikkelijk den geest geven. Men gist, dat dit gewelddadig
uiteinde, in geval van hooge noodzakelijkheid , door de Kei
-zerin
bevolen was.
Men felde het lijk van den Vorst op het flot voor de
nieuwsgierige menigte openlijk ten toon , opdat elk zich van
zijnen dood mogt overtuigen. Doch, toen de toeloop al
grdoter en grooter. werd , begon men voor oproer te vreeen, wikkelde het misvormde lijk in eene fchapenvacht,
plaatfie het In eene doodkist, en begroef den Vorst in eene
oude kapel van het floc. Hij was bij zijnen dood vieren
jaren oud, waarvan bij nagenoeg drieëntwintig in de-twing
gevangenis fleet.
V A S S I L I. MIROWIT S CII onderging zijne , firaf met verwonderlijken moed en volharding. Hij werd den 25 September 1764 onthoofd , en het fchavot., waarop hij leed, werd
op de plaats zelve verbrand.
Ook tegen de overigen betoonde CA T H A RI N A eene gruwzame geftrengheid. Zij deed vijfenvijftig menfchen, daar.
onder gerekend de arme foldaten , die door den valfchen bevelbrief misleid waren, op de wreedlle wijze folteren en van
kant maken.
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Brunoy is een aardig, vijf uren van Parijs gelegen dorp.
De Heer PARIS DE Al ON T MART EL, een rentenier der
vorige eeuw, die door gelukkige maar niet zeer raauwge
fpeculatiën een vermogen van ongeveer 40 millioenen-zet
had verkregen, legde een aanzienlijk deel derzelven te koste
aan het verwerven van grondbezit te dezer plaatfe, opdat hij
eenmaal, voor zich en zijne geädelde nakomelingfchap, op
zijn aldaar ge(ticht kasteel , tot een heerfchappelijk regt over
dat dorp mogt geraken. Eenige jaren later werd zijn zoon ,
door middel van 's vaders geld, tot Markies van Brunoy ver
Bij het overlijden zijner ouders deed hij den geheelen-hevn.
weg van Parijs tot aan Brunoy met zwart bekleeden , en,
geen perk Rellende aan zijne dwaasheden en verfpillingen,
terwijl hij zijne dagen fleet in gemeene kroegen met zijne
laagfte bedienden, werd hij ten laatfile, bij befluit van het
Parijfche Parlement, onder curatéle gefield, hebbende in
den tijd van twee jaren zeven millioenen verfpild.
Onder de regering van L o D E W IJ K XVI erlangden het park en
de heerlijke waterwerken, welke met die van Verfailles en St.
Cloud wedijverden, een Koninklijk aanzien; en van dien tijd
af werd het park van Brunoy het geliefkoosde verlustigingsoord van Parijzenaars zoo wel, als van vreemdelingen. De
Omwenteling kwam, en het kasteel werd ten verkoop aangetlagen. De zoon eens loodgieters vond, in de papieren zijns
vaders, rekeningen, bewijzende, dat aan Brunoy meer dan
400,000 franken aan lood waren te koste gelegd; daarom
kocht hij dit groote landgoed voor 300,000 franken.• Hij
voelde zich echter in zijn nieuw verblijf geenszins op zijne
plaats , maar veeleer verlegen.
Gedurende deze voorvallen wist een Tooneelfpeler de
gunst des Publieks in hooge mate te verwerven, en ging
reeds heimelijk van het ontwerp zwanger, om eens tot het
bezit van een goed te, geraken , hetwelk een Millionair, een
zotte Markies en een Koning voor hem verfraaid hadden. Zijn
naam was TAL M A. Het was hem , om{ireeks het jaar 1806,
in fpijt der partijdige kritiek van den Abt G EO F F R 0v, gelukt, de in zichzelve eenvoudige, maar toen ter tijd buiten.
gewone gedachte, om ook in de voordragt eens treurfpels het
natuurlijke gevoel te laten fpreken , te doen zegepralen.
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N A P O L E O N fehatte T A L M A hoog, en nam zelfs les bij
hem, om zijne vorftelijke waardigheid ook door het uit
te fchragen. Gelijk dezen zijnen Keizerlijken leer--wendig
ling, kwelde T A L MA, te midden des voorfpoeds, onophou.
delijk eene pijnigende gedachte; de hoogmoed knaagde aan
beider hart. De een droomde van het Kremlin, van het
Oosten, van verovering der wereld; de ander van het bezit
eeniger morgens land buiten Parijs. Nu wilde het geval,
dat TAL M A op zekeren dag zich te Brunoy bevond, toen
juist een gedeelte des landgoeds, onder den naam van la pe.
tile machine bekend, werd geveild. TALM A kocht het, en
zijn Architect kreeg bevel, de waterleiding weg te ruimen,
en in derzelver plaats een fraai lusthuis (villa) op te trekken. Met bouwzucht behebt, bouwde hij, brak af en bouwde weder. Zoo vernam hij, toen zijn gebouw voltooid en
de groene krans reeds op den top geplaatst was, dat de tegenoverliggende plek, slechts door een' dwarsweg van de
zijne gefcheiden, te koop was. Terftond zocht hij den eigenaar op. „ Uw grond gevalt mij beter dan de mijne ; de
ligging is fraaijer voor den bouw." — „ Zeker; maar dat
is nu te laat." — „ Waarom dan ?" — „ Omdat uw huis
voltooid is." Onze kunílenaar vond deze reden niet geldig:
hij liet het nieuwe gebouw terllond afbreken, en naar hetzelfde beflek aan de andere zijde van den weg weêr opbouwen.
Nu werd Brunoy T A L M A's geliefde verblijf. N A P 0 L Eo N bezocht hem daar meermalen, en fchonk hem belangrijke
geldfommen, welke telkens tot verfraaijing van hetzelve
werden befteed. Op rustdagen bragt TAL MA aldaar zijne
avonden door; maar niemand zal raden, hoe hij er zijnen
tijd fleet! Naauwelijks had hij het blanketfel van het Théátre Franyais afgewasfchen en de Romeinfche tunica afgelegd, of hij blankette en verkleedde zich op nieuw; niet,
om op een tooneel te verfchijnen , maar in eene foort van
landelijke hut, welke hij in het midden van zijnen tuin had
doen opflaan. Hier legde hij , te midden zijner vrienden
zijne tragifche waardigheid neder, en men zag Manlius verkleed als Jocrisfe met zijne buis en zijn rood kapje! En,
wat nog kluchtiger is , nadat de groote Man Jocrisfe in zijne
nieuwe dienst en De TYanhoop van Jocrisfe had gefpeeld ,
wendde hij zich tot het gezelfchap , en vroeg met zekeren
trots: „ Ben ik niet beter, dan B R U NET ?" -- Men be-
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grijpt intusfchen , hoe T A L M A was , wanneer bij aan •Jo-

crisfe's wanhoop zijne diep tragifche fiem leende! Allen,
die bij deze mislukte proeven tegenwoordig waren, kunnen
getuigen , hoeveel eigenliefde hij bij deze gelegenheden vertoonde, ook hierin vele menfchen van talent gelijk, die het
meest crotsch zijn op die hoedanigheden , welke hun ontbreken.
„ Komt in mijne boerderij !" zeide T A L M A tot zijne ver
vrienden , wanneer hij hun zijne bijzondere genegen--trouwde
heid wilde betoonen. Eene fehoone boerderij inderdaad,
waar het oog des Landheers nooit op verwijlde, en waar de
hongerige gasten noch boter noch eijeren noch groenten von.
den ! Dit zij alleen gezegd, om de nalatigheid des pachters
niet de gulheid des gastheers aan te klagen.
Te Brunoy was het, dat, na de eerffie opvoering van l'Ecole des Vicillards, het volgende voorviel, 't Is bekend, welke
toejuiching aan T A L M A in de rol des ouden krijgsmans ten
deel viel, zoo zwak jegens zijne vrouw , zoo groot als 't
zijne eer betrof; maar weinigen weten, dat hij een gedeelte
van dien fchitterenden bijval aan gewetensknaging te danken
had! De eerf1e Treurfpelfpeler van Europa werd verliefd op
de grootfle Blijfpelfpeelfler, op MRdemoifelle M A R S; maar
(offchoon bij zelf des onbewust was) op dezelfde wijze, als
Mevrouw VAN STA EL verliefd was op NAPOLEON. Wie
MARS rile[ T A L MA zag wedijveren in dit tooneclfluk, hem
uit liefde, haar uit coquetterie, die vermoedde weinig, dat
achter dit voortreffelijk fpel der beide groote fpelers een
hartstogt verborgen was , die echter, hoezeer als tot vergoding gedegen , fpoedig gebluscht werd. Mad. M AR s hield
het middagmaal te Brunoy. T A L M A achtte dit tijditip gunflig tot het doen zijner hartstogtelijke liefdesverklaring, en
wierp zich aan hare voeten. Zij hoorde hem opmerkzaam
aan, en fprak vervolgens , met dat lachje , 't welk haar zoo
betooverend maakt, en op dien vertrouwelijken toon, die
onder kunfienaars heerscht: „ Mijn arme T A LM A! wil ik
u iets zeggen? Gij zijt niet op mij , maar alleen op de kunst
verliefd." — „ Op mijne eer, dat is zoo!" hernam de min.
naar zeer naïf, en, eensklaps genezen, wischte hij lagchend
het íïof van zijne knie.
Intusfchen bleef deze villa, die aan de heuvels van Beaucerons Rootte , uit een kunstoogpunt befchouwd , niet zonder
invloed Op T A L M A'S toekomst. Was het niet in deze fchoo-
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ne lanen, waar hij de werking zijns magtigen fpraakwerktuigs
op de dorpskinderen beproefde, van welke hij zich gaarne
omringd zag? Had hij eene nieuwe rol te beftuderen, moest
hij eene zijner oude fpelen, waarvan elke herhaling fchier
eene nieuwe fchepping was, terflond floot hij zich te Brunoy
op,. Daar, alleen, voor eene pfyche (fpiegei ten voeten uit)
ftaande met zijne rol, liep hij alle wijzigingen derzelve door.
In het eerst zich aan zijnen hartstogt overgevende, beoordeelde hij daarna zichzelven, matigde dien, en liet nu dat.
gene achterwege, wat hem of liever zijner rol niet paste.
En hoe merkwaardig! in, zijn ganfche groote repertoire was
elke hartstogt, elke tragifche houding zoo diep in zijn geheugen geprent, dat hij dezelve naar willekeur zich voor
den geest bragt, en dat tevens al datgene, wat zijn fijne
fmaak veroordeeld had, telkens en door datzelfde gevoel uit
zijn geheugen gewischt, en door het betere of hem pasfende
vervangen werd.
Na T AL MA'S overlijden werd zijn lusthuis te Brunoy ver.
kocht, en, opdat geenerlei contrast het noodlot van dit'verblijf zou ontgaan, telde men onder de ijverigfle mededingers
naar hetzelve den Directeur des Funambules en de oude
koorddanferesfe Mad. ,s A q u i, Directrice des llcrobates !
l !aar een derde, een oningewijde in het kuntenkoor,, bood
meer dan 240,000 francs, en Helde alzoo de hoop van allen
te leur, om eene bezitting in dramatifehe handen te zien
overgaan, welke zoo vele fchoone herinneringen terugroept.
,

MARIA THERESIA EN DE KLEINE SOLDAAT.

„ Eert uwen vader en uwe .moeder,, en het zal u wèl gaan
op aarde!" De waarheid dezer Goddelijke belofte heeft de
wakkere v u K A s,s o v I c u , tot zijn geluk en tot aanmoedigende leer voor anderen, aan zichzelven ondervonden.
Keizerin MA RI A T R E RE S I A was eene ware moeder voor
baar volk. Geene inrigting van weldadigheid of wetent°chap
ontfnapte hare íleeds• wakende, liefderijke zorg. Zoo bezocht
zij , onder anderen, meer dan eenmaal In het. jaar, de Militaire Akademie te Weenen, waarin grootendeels zonen van
arme en verdieníielijke Officieren op Keizerlijke kosten voor
den krijgsftand opgevoed en daartoe op eene voorbeeldige
wijs gevormd en onderwezen werden. Met teedere deelne,
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ming deed zij fleeds onderzoek naar den toefland dezer in.
rigting, naar de betrekkingen der kweekelingen, en naar derzelver gedrag. „ Wie van mijne lieve zonen," vroeg zij
eens weder aan den waardigen befiuurder der Akademie,
„ gedraagt zich wel het best?" — „ Uwe Majesteit," antwoordde deze , „ zij zijn allen goed, allen uwe genadige
zorgen waardig ; maar de jonge V U I{ A S S 0V 1 C H is de beste
van allen." Zoo prees de beftuurder,, zoo prezen alle leermeesters den wakkeren jongeling.
„ Niet de eerfte maal is het, dat ik den lof van dezen
jongman hoor," ging de edele Vorflin voort, en zag daarbij
den DaI,natiër, die eerbiedig en blozend voor haar fond,
met vriendelijke blikken aan. „ Ik zou wel eens willen
zien, of hij ook goed fchermenó•kan; laat hem de floret eens
opnemen."
Zoo onkrijgshaftig en bedeesd als de jongeling te voren
voor de Keizerin gellaan had, zoo ernftig was zijn gezigt,
zoo vurig zijne fchitterende oogen, zoo fier en vast zijne
houding, toen hij zich tot den 11rijd bereid had. Hij was
van de overwinning zeker, en al zijne medefeholieren, hoe
forsch en vaardig ook, lieten weldra, door zijne kracht en
behendigheid bedwongen, na Benige vruchtelooze pogingen,
hunne fchertndegens zinken.
De goede Keizerin had aan de vlugheid en fchoone houding van den jongeling een zigtbaar welbehagen. „ Kom
hier , kleine foldaat," zeide zij , terwijl zij hem 12 dukaten
in de hand drukte, „ daar hebt gij eene gratis-gage; ver
daarmede, na een zoo heet gevecht, het een of an.-fchau
der vermaak."
De knaap viel voor de goede Vorflin op de knie; maar
zij gebood hem op te fiaan, en reikte hem de hand om te
kusfen.
Na verloop eener week reed de Keizerin andermaal bij
het geficht aan. Zij deed zich den jongen V U K ASS 0V ICH
wederom voorftellen, en vroeg, welk vergenoegen hij zich
met het hem gegeven geld verfchaft had. Op deze vraag
werd hij verlegen, en het antwoord bleef hem in de keel
!teken.
„ Hebt gij het geld misfchien verfpeeld, of waaraan anders is het befteed geworden ?" zei de Vorflin fuel en met
min of meer verdonkerden blik. — „ Ik heb het aan mijnen
armen vader gezonden ," hernam de jongeling befeheiden. —
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„ Wie is uw vader ?" — „ Hij was Luitenant in uwer Majesteits dienst, heeft zijn affcheid genomen, en leeft, zon
hoogst kommerlijk in Dalmatié. Ik dacht -derpnflo,,
aan het liefderijke oogmerk, waarmede mij deze genadige
gift verleend werd, niet beter te kunnen voldoen, en van
uwer Majesteits goedheid geen gepaster gebruik te kunnen
maken, dan dezelve tot onderileuning van mijnen vader aan
te wenden; want dit was het grootíte vermaak, dat ik mij
daarmede verfchaffen kon."
„ Gij zijt een beste jongen," zet de Keizerin met aandoe.
ning. „ Men brenge pen, papier en inkt; en gij , ga zitten
en fchrijf l"
Met een kloppend hart deed de jonge v u K A s s o v i c H,
wat de Keizerin hem bevolen had. Toen hij gezeten wag,
"dicteerde zij :
„ Lieffe Vader! Den brief, dien ik u thans fchrijve,
dicteert mij de Keizerin. Mijne vlijt , mijn gedrag, en vooral
mijne kinderlijke liefde en dankbaarheid jegens u, mijn vader, hebben de Landsvoríiin zoo wèl bevallen, dat gij van
dit oogenblik af een jaarlijksch penfioen van 500 florijnen
bekomen zult, en ik zoo even weder een gefchenk van 24
dukaten ontvang."
Men verbeelde zich de blijdfchap van den goeden v u K A s•
s o v I CH! Het fchrift van dezen vreugdebrief was wel het
minst vaste en het flechtife, dat hij in zijn ganfche leven
gefchreven had; ook was het papier nat van zijne tranen.
Op deze wijs ontving dankbaarheid en kinderlijke liefde
haar loon; maar nog veel grooter was het loon, hetwelk de
toekomst bragt. Vu K A S S 0V IC H trad, bij het verlaten
der Akademie, als Officier in de armee, (leeg van rang tot
rang, en deed in onderfcheidene oorlogen, welke onder de
regering van MARIA THERESIA en derzelver opvolgers
gevoerd werden, de gewigtigtte dieníien. Hij bragt het tot
den rang van Luitenant - Veldmaarfchalk, eene der hoogfte
waardigheden in de Oostenrijkfche krijgsdienst.
Groot is de zegen, welke op goede, dankbare zonen rust.
.

MERKWAARDIG ENGELSCII REGTSGEVAL.

L enigen tijd geleden drong te Londen eene groote volks.
Oldmenigte aan de toegangen tot het geregtshof van de
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Bailey bijeen, om de uitkomst eener Asfizen - vergadering
deels bij te wonen, deels af te wachten, die eene bijzondere
belangftelling verwekte. Ten I0 ure nam de, Lord Opper
TINDAL zijne zitplaats in; de befchuldigde werd-regt
binnengebragt, en oogenblikkelijk deed zich algemeene deelneming met hem bemerken. De beide Advocaten, die den
aangeklaagde hunnen bijhand hadden aangeboden, drukten
hem met hartelijkheid de hand, en zelfs 'de openbare Aan.
klager nam eene gelegenheid waar, om hem eenige woorden
van troost en bemoèdiging toe te fluisteren, hem tevens te
kennen gevende, dat, zoo hij liever niet op de gewone bank
der befchuldigden wilde gaan zitten, hij vrijheid had, zich
nevens zijne verdedigers te plaatfen. Daarna begonnen, op
deze wijze, de regtsverhandelingen :
De Regter. Uw naam, ouderdom, beroep?
De Befcl:uldigde. GEORGE HAMMOND, 41 jaren oud,
portretfchilder.
De Regter. Gij weet, wat u te last gelegd wordt; men
befchuldigt u, eenen koorddanfer, JAMES B A L D W IN genaamd , voorbedachtelijk om het leven gebragt te hebben.
Zijt gij daaraan fchuldig, of niet?
De Befclhuldigde. Het is waar, ik heb hem gedood. Het
is een ongeluk, dat ik betreur; maar in mijn hart en geweten kan ik mij niet fchuldig gevoelen.
De Regter. Daar gij de waarheid der daadzaak erkent en
flechts het fchuldige daarvan betwist, zoo zet u neder. Uwe
medeburgers, uwe Pairs zullen u rigten. God neme u in
zijne befcherming !
Alsnu leest de Griffier de akte van befehuldiging; de oud
namens het Graaffchap de aanklagt onder-fteAdvoca,i
moet, (preekt eenige woorden, waarin hij erkent,-tieun
dat misfchien nimmer eenige befchuldigde meer goedertieren
verdiend heeft, maar evenwel, met verwijzing op des-heid
Konings genade, veroordeeling vordert, opdat geheel de wereld moge weten, dat het aan niemand en in geen geval geoorloofd is , zijn eigen regter te zijn.
Op de vraag van den Regter aan den befehuldigde, of hij
ook nog iets voor te dragen heeft, verklaart deze, zich gedrongen te gevoelen, de geheele toedragt der zaak te ver
-halen.
„ Het is nu drie jaren geleden," zegt bij, „ dat ik een,
destijds naauwelijks vierjarig dochtertje verloor, het eenige
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pand van herinnering aan eene dierbare , die thans bij God
is. Ik verlodr het; dat wil zeggen, ik zag het- niet fier.
ven, als deszelfs moeder — neen , het verdween, werd gellolen. Het was een zoo lief en aardig kind, en ik bezat
op de wereld niemand anders, die mij beminde. Mijne Heeren, wat, ik geleden heb, wil ik niet befchrijven.; gijlieden zoudt
mij toch niet kunnen verftaan. Ik heb aan openbare advertentiën,. aan vruchtelooze navorfchingen alles uitgegeven,
wat ik bezat. Meubelen, fchilderfukken, alles heb ik verkocht. Drie jaren lang ben ik, alleen, te voet, alle fteden,
ja tot de kleinfee, dorpen der drie Koningrijken doorgetrokken, overal mijn kind zoekende, maar zonder het te vinden.
Zóodra ik door portretfchilderen eenig geld gewonnen had ,
keerde ik daarmede naar Londen terug, om op nieuw advertentiën in de dagbladen te doen plaatfen. Eindelijk, den
14 April, op een' vrijdag; kwam ik door Smithfield. Midden op de markt was een troep koorddanfers bezig. Een
kind Rond, met de beenen in de lucht en met het hoofd op
eene foort van hellebaard, in het rond te draaijen. Een
firaal uit de ziel harer moeder moet op dit oogenblik in de
mijne gedrongen zijn, dat ik het in dezen toehand herkende..., het, was mijn arm kind! Hare moeder zou toegevlogen zijn, om het in hare armen ie fluiten — ik... neen,
ik wierp mij op den aanvoerder, en, ik weet niet hoe het
toekwam_, ik, anders goed tot zwakheid toe, ik pakte hem bij
zijn ,koorddanferskleed , hief hem hoog in de lucht , fingerde hem verpletterend tegen den grond... kortom, !k doodde
hem. Naderhand was ik toornig op mijzelven, dat ik zoo
ltreng geweest was; maar op dat oogenblik knarfte ik van
woede, dat ik hem niet meer dan ééns kon dooden !"
De'Regter. Maar, dit zijn geene Christelijke gevoelens,
offchoon zij zich wel laten begrijpen. Gij zoudt, om uw
eigen belangswille, beter gedaan hebben, dezelve hier -niet
te uiten. Hoe wilt gij , dat God en de gezworenen u ver
zullen, wanneer gij zelf niet weet te vergeven?
-gevn
De Befchuldigde. Ik weet niet, hoe gij , Mylord, en de
gezworenen over mij befchikken zullen ; maar in waarheid ,
God heeft mij reeds vergeven! Gij -weet niet — ik wist
zelf niet, al het leed, wat die mensch mij had aangedaan.
Toen barmhartibe lieden mijne dochter in de gevangenis bij
mij bragten, was zij niet meer lief en engelachtig als voor
zij was naar ligchaam en ziel bedorven; zij was be.-hen;
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vlekt en verbasterd; ik hoorde haar vloeken; zij herkende
mij niet meer ... niet eens herkende zij mij meer ! — Begrijpt gij nu? De liefde, de ziel van mijn kind had mij de
ellendeling ontfiolen ; en ik, ik heb hem hechts eenmaal
gedood
Het hoofd der Jury. Mylord, onze overtuiging laat reeds
vast..
De Regter. Ik begrijp u, mijne Heeren ; maar,, aan de
wet moet voldaan worden. Hoe groot uwe belangfelling in
den befchuldigde ook zijn mag, moet gij eerst mijn refumé
aanhooren, en dan in uwe kamer beraadflagen.
Zoo gefchiedde het ook; maar de gezworenen keerden onverwijld terug, en fpraken hun: „niet fchuldig" uit. GEORGE H A nI iu 0 N D moest met een geleide naar huis gebragt
worden, om te beletten, dat de vrouwen op de markt hem
aársgrepen en in zegepraal naar huis droegen.

NOORD -AMERIKAANSCIIE BARBAARSCHHEID.
z' Voord- Amerika wordt dikwerf geroemd als het land der
vrijheid ; en echter zijn er, die aldaar natuorgenooten in eene
wreede flavernij houden. De republikeinfche regeringsvorm
weert niet altijd de willekeur, noch waarborgt de regten der
menschheid. Volgens getuigenis van vele reizigers, moet de
toeftand der flaven in T7irginië eik Zuid-Karolina zeer treurig
zijn , vooral op het platte land, bij de boeren en kramers,
Men wil , dat zij het fomwijlen beter hebben bij de rijke lieden in de lieden ; maar wat kan men van de menfchelijkheid
dezer rijken verwachten, die de wetten maken, en bij zware
draf verboden hebben , onder eenig voorwendfel aan eenen
flaaf ooit de vrijheid te fchenken, of hem lezen en fchrijven
te leeren ? Ja, ieder vrij man , die Afrikaansch bloed in de
aderen en de•Neger - kleur heeft, wordt, wanneer hij in hun
land komt, in de gevangenis geworpen en als tlaaf verkocht,
zoo hij geene middelen heeft, om zich los te koopen. De
inwoners , te traag zijnde orn zelve te arbeiden , kunnen de
gedachte nier verdragen, dat zij zonder flaven zouden moe
leven. Daar nu de toevoer van buiten wordt belemmerd,-ten
willen zij , dat diegenen , welke zij hebben , met derzelver
nakomelingen Reeds in flavernij zullen blijven. Deswege zijn
er dan Urenge verordeningen tegen hen, die in hunne Staten
MENGELW. 1ó38. NO. !f.
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met mond of pen voor de menfchenregten der Negers optree
den; en zij werken thans ijverig, om de menfchenvrienden
in de Noordelijke Staten te onderdeunen, ten einde alle vrije
Zwarten ten fpoedigfle naar Liberia gevoerd mogen worden.
Ook verwacht men, dat binnen weinige jaren bij hen geen
vrije Neger meer te vinden zal zijn, die door zijne vrijheid
het flavenjuk te hatelijker voor zijne broeders zou kunnen
maken. Zelfs de beroemde Afgevaardigde R A N D o L P 11 is
een ijverig verdediger van den f avenftand. Het volgende ,
dat van hem verhaald wordt, kan er ten bewijze van ftrekken. Op zeker gastmaal te Philadelphia fprak men zeer ijverig ten voordeele van de vrijheid der Negers. R A N D 0 L P H
bemerkte, dat zijn oude Neger, die zijn lieveling was en
hem aan tafel bediende, met blijkbaar welgevallen naar het
gefprek luisterde. Zoodra zij op den terugweg zich bevon_
den , liet hij den ouden man afflappen , en floeg denzelven
zoo lang met de zweep, tot dat hij bekende, niets dan een
arme Nigger te zijn en aan geene vrijheid te denken.
Men roeme toch geenszins de liberaliteit van Staten, waar
de Wet zoodanige handelwijze toelaat!

PARS ALTERA CARMINIS AD AUCTUMNUM.

A st auctumne fimul tecum vehis aspera multa,
Tristis, et adfpectu tristia multa geris.
Haud vaga jam volucris cantat, velut ante, peragros,
Non nitet in viridi gramen et herba fold,
Amplius exfultant baud laeta per arva juvenci,
Lugubris late jam filet omnis ager.
Heu ! ubi magnificae jam pristina gratia filvae ?
Stant pinus foliis roboraque orba fuis.
Huc illuc agitat frondem levis aura fupremam,
Quae lasfis requies, fuavis et umbra fuit.
Mulcebant Oores Zephyri modo dulce nitentes ,
Nunc Boreas nudam flamme verrit humum ;
Lilia per campos nuper violaeque nitebant,
Lilia funt nullo nunc violaeque loco.
Virginibus fulfit dos, purpura blanda rofarum ,
Millibus ex istis nunc rofa nulla fuper.
Ymminet afflictis coelum quoque durius agris ;
Horrendum adfpectu est, nil mini triste magis.
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Asfdue coelo livet denfisfima Hubes,
Vix facit haec tardum cernere posfe diem.
Rarius et Phoebus lugubri ex aethere promit
Tam laetum quondam, nunc modo triste caput,
At noctem horresco, mihi nox horroris abundat;
Immenfa est : Lunae lux quoque blanda later.
Vis ingens Euri ruit hue et proruit illuc,
Inque domos, turres, tectaque in alta furit.
Arboribus faevit denfis et quercubus isle,
Nudaque cum truncis brachia Eternit humi.
Funduntur coelo vaga nix et aquofus Orion,
Vis tectis late grandinis atra fallt.
Infcia riparum dominantur flumina longe,
Per cathpos , miferum ! jam vada cuncta ruunt.
Quam tumet, beu, pontus! mifer is, qui navita folvit!
Vix ranger portum fesfa carina fuum.
Escendunt imi fluctus et mortis imago,
Et pandunt portas Tartara nigra fuas.
Nil fuper auxilii est, qui tantis fluctibus errant;
Succurras nautis, te precor, alme Dens I
0 auctumne 1 dies aliquos immitte ferenos,
0 tua fit nobis aura benigna magis I
At licet haec anni tristis male faeviat hora,
Excipiatque vices aspera bruma magis,
Ver breve post fpatium faciem mox prodet amicam,
Lataque delicias fundet in arva novas.
Ver avibus cantum reddet, prata alma juvencis,
Et campis fegetes , arboribusque comas.
Tum crocus et violae tuque, o hyacinthe, refurges,
Quos leni Zephyro terra foluta feret.
At nos Ii capient merfos femel horrida busra ,
Sen vitae auctumnus , feu rapit acris hyems ,
Tum denfis Erebi ter circumvolvimur umbris ,
Nec licet hue ullo post remeare modo.
Funduntur frustra lacrymae; non (ilia matri,
E bustis fratri est non reditura foror.
Tartara nigra pine nullae flexére puellae,
Deflentes fponfi fata fuprema fui. —
Non ulli reduces Superas gradiuntur ad auras
Nam tenet aeternus corpora lasfa fopor,
Nos breve post fpatium cohibebunt dira fepulcra ,
Quaeque aluit quondam, mox humus alma reget.
Q2
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Quo fi decidimus , quid nos juvat aurea gaza ,
Quid locus et nomen, quid domus ampla juvat?
Tempore et elapfo nostri non quis memor usquam,
Nce qui nos novit forfitan ullus adest.
Marcebunt tituli, decus et marcebic honoru:n,
Nox ea cum duris osfibus atra tegel:
Quid fundos dominus laws, quid jactat et agros?
Mox condet dominum parvula terra fuum.
Hunc commune folum involvit miferumque colonum;
Exiguum terrae corpus utrumque rogat.
Heu ! mens horrescit calamus tam tristia fundens,
Si linquant nobis fata fuprema nihil:
Ast linquent aliquid, certe haec folatia funto:
Cunctaque fi pereanc fplendida facta manent.
Hinc quicquid fuperest meritis implebimus aevi;
At propere, propere nam levis hora ruit. —
O ter felicem, bene cui fecisfe voluptas,
Viventi adjutrix et comes alma fuit.
Haec oculos claudic morienti ; perque tenebras
Bustorum radios fundit amica fuos.
Me quoque, fi fpectem , mox tangel cana fenectus ,
Nam dudum ivérunt jam mihi lustra decem.
Forfan adhuc fenior plures hic demorer annos,
Tempore vel rapiant me mea fata brevi.
O vita Iiceat mihi sum cesfisfe beatum ,
Mens reeti maneat conscia blanda comes I
Hoc precor eveniat:

bene

qui cupiére fodales

Cireumstent fidi, nie moriente, thorum.
Tunc os, quod fido toties fermone vigebat,
Emitter lingua deficiente nihil.
Dextera turn, dextrae toties commisfa fodalis,
Vix porrecta meis, morte jacebit iners.
Lumina, quae tocies run, licet aegra, nitebant,
Semper claufa manent nocte premente gravi.
Nil ergo reliqui fuperet post funera nostra,
Nomen in obscuro fi jacet usque meum.
Carmina fi conllet mea non fuperare fepulcrum
Ec mecum pereat fi mea Mufa fimul!
At Lutgerti aliquem fincero corde fodalem
Hand pigeat verte turn meminisfe fui.
Dicat et: inferior fuerit licet ilie poëtr^,
.obis, dur 1ixit , fidus amicus ei-at.
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H

et Frankfurter Konver fationsblatt van 8 Jan. 1. 1. discht zijnen Lezeren deze bijzonderheid op nopens onze Holilinrlifche
Sitten; (de man fpreekt van onze Begrafenisfen:) , Wanneer het lijk begraven is, maken de vrienden en bekenden
der
weduwe of der naaste bloedverwanten hunne opwachting,
en
worden op likeuren. onthaald. Vervolgens blijven
de nabeflaanden en vertrouwdlte vrienden der familie op een
gastmaal in het fterfhuis, men ledigt volle glazen op het
aan
overledenen en op de gezondheid der achtergelate--denks
nen, tot dat alle fmarr, in Stede van in weenen, (in
Weinen)
in wijn (in Wein) is opgelost. Dan worden
de flads muzikanten gehaald ; de weduwe opent den dans , en de vermake_
lijkheden duren tot aan den morgen. Voormaals werd
de onbetamelijkheid dezer lijkfeesten zoo verre gedreven, dat, in
de provincie Overijsfel, dezelve uitdrukkelijk moesten ver
worden. — Is er iemand krank, zoo wordt voor -boden
de
deur een papier aangeplakt, hetwelk een dagelijksch bulletin
wegens den toeftand des patiënts vervat; geldt het
aanplak.
biljet eene kraamvrouw, dan wordt hetzelve
met fierlijke
randen omgeven. — Bij een huwelijk zenden de jongge.
trouwden aan hunne vrienden twee f esfchen wijn, gewoon
ouden Rhijnwijn, met fuiker en fpecerijen gemengd; aan-lijk
de fesfchen prijken linten en minneknoopen." (Wij
achten
liet voor onze Lezers onnoodig, het ware van het verdichte
te fcbeiden. Waar her er op aankomt, onze Natie te
befpotten of te befchimpen, blijft geen Bovenlander in gebreke.)

NAPOLEONSGEZINDIIEID ßiJ DUITSCIíERS•

(Frankfurter Konverfatiensblatt, 15 Jan. 1838.)
St. Helena heeft men niet eens zoo veel achting
of
historifche pieteit voor het vroegere verblijf des
grooten
Keizers betoond, dat hetzeive in flatu quo bewaard zou
zijn gebleven; men heeft her te eeneluaal
laten verval
onder anderen het fterfvertrek des Korfikaanfcherl-len,
helds tot een' paardenflal ontwijd, naar luid van het berigt
eens geloofwaardigen reizigers , die in April 1837 St. Helena
bezocht. En glit gebeurde in de Negentiende Eeuly 1 (Wij
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voegen er nevens : En dit wordt gefchreven in de Negen
Eeuw !)
-tiend

SNUGGERE TAALKUNDIGE OPMERKING VAN EEN' DUITSCHER.

(Uit de Miscellen van den Spiegel.)

De Hollandfche fpraak heeft voor ,Tugendliebe, voor „ den
gouden tijd der eerfle liefde,," dat „ zoete hopen," waarbij
„ het oog den Hemel geopend ziet ," (gelijk S C H 1 L LE R
zingt) het echt -Hollandsch gedachte woord kalverliefde. De
Hollandfche Dichters zullen zich daarvan echter wel niet bedienen. Wij hebben bij ons gemeen ook eene uitdrukking
voor het ftoeijen van jonge lieden met elkander, welke den
vreemdeling even prozaisch klinkt ; te weten kalbern. De
Hollandfche fpraak is weinig bekend, en op eènen Duitfcher•
maakt inderdaad de overeenkomst met ons vaderlandfche plat.
te idiom dikwijls eenen zonderlingen indruk. Zoo korde ik
mij van lagchen niet onthouden, toen ik, in een Treurfpel,
hoorde reciteren: „ gerampele van Stahl." [Dus Baat er
letterlijk, Lezers! Welk Nederlander, die zich zijne even
rijke als fchoone moedertaal nog niet fchaamt, lacht niet,
op zijne beurt, met medelijdend fchouderophalen, om den
neuswijzen Duitfcher, die zelfs geen enkel woord uit dezelve
naar behooren kan fchrijven of uitfpreken , en toch , op hooi
gen toon, gelijk een blinde over kleuren, wil oordeelen?]
HET PAARD VAN WELLINGTON.

`<. "et paard, dat den Hertog VAN WELL I N G T O N in den
flag bij Waterloo 17 uren achtereen , zonder dat hij afffeeg,
heeft gedragen, flierf in 1836, meer dan 27 jaren oud. Na
zijnen terugkeer deed de Hertog op zijn landgoed eene vrucht
weide met eene heg omringen, waar het trouwe beest-bare
federt in volle rust leefde. Het had voorts een' gemakkelijken ílal , en kreeg tweemaal daags haver , welke in de laatfie
jaren hem geplet werd toegediend. De overledene Hertogin
bragt hem dagelijks een ítuk brood; en dit bewijs van'welwillendheid bragt te wege , inzonderheid nadat zijne wel
dat hij elk vrouwelijk wezen ver -doenílrgftvwas,
naderde. Het paard was van eene fchoone ge.-trouwelijk
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halte, middelbaar, van grootte en kastanjebruin van haar. In
zijne laatfie jaren werd het blind aan het eene oog en mager
en zwak. In zijnen besten leeftijd hadden vele vaderland minnende jonge Dames menig haar uit zijne manen en Haart
bekomen, om het in borstfpelden en ringen te vatten; en,
toen het edele dier met krijgsmanseer begraven vaas , werd
het heimelijk opgedolven en een zijner hoeven afgefneden,
welke de nooit ontdekte dader waarfchijnlijk als eene reliquie
wilde bewaren. Een jonge fchilder,, ED ai UND II A VEL t,
heeft her paard gefc.hilderd.
DE JONGE WEDUWE.

H

oe fchooner en rijkef een meisje is, des te keuriger zijn
meestal de ouders en ook zij zelve, en des te meer vrijers
loopen bij haar een blaauwtje. De eene is te lang, de andere te kort; deze niet rijk, gene niet aanzienlijk genoeg.
Middelerwijl verloopt de eene lente na de andere, en ieder
jaar neemt een blad van den bloefem der jeugd en eene ge..
legenheid ten huwelijk met zich weg. — Freule NATAL I A
s. was de voornaamlte partij in een Duitsch landíiadje; maar
reeds had zij het achtentwintigfte jaar achter den rug, en zag
de meeste harer gewezene fchoolmakkertjes aan den arm van
mannen , welke zij had afgewezen. Kortom Freule NATALIA
werd — eene oude juffer. Allengskens begonnen nu de ouders
ongerust te worden, en zij zelve zuchtte in fitte over eenen
toetland , die toch nimmer natuurlijk is , hoezeer de door natuur
en fortuin fliefinoederlijk bedeelden zich dien wel moeten
getroosten; maar N A T A L I A was fchoon en fchatrijk. Terwijl de zaken dus Bonden, kwam haar oom bij hare ouders
een bezoek afleggen, een rijk koopman, die in eene andere
provincie zijne woonplaats had; hij was een levendig, opgeruimd mensch , gewoon alle zwarigheden flout en met koel
beleid aan te grijpen. „ Onze N A T A L IA," zeide-bloedig
eens de Heer S. tegen hem, „ vindt geenen man; gij ziet,
zij is niet leelijk ; wat zij ten huwelijk krijgt, weet gij ; de
booze tongen kunnen, zelfs in ons babbelachtig fladje, haar
niets te last leggen — en evenwel , zij wordt eene oude juffer!" — „ Zoo is het," hernam de oom; „ ziet gij, bij alle
dingen in deze wereld komt het er op aan, het gefchikte tijdpunt niet te laten voorbijflipren: dit hebt gijlieden gedaan;
het is verkeerd; maar weet gij wat, geeft mij het meisje
mede, en , eer een vierendeeljaars voorbij is , lever ik ze II
als genadige vrouw terug, met eenen man , zoo jong en rijk
als zij." — Nichtje ging met oom op reis. Onderweg begon
hij op eens : „ Hoor eens , N A A T J E, van nu af aan zijt gij
niet meer Freule s. , maar Mevrouw VAN L., mijne nicht,
eene jonge en rijke weduwe, zonder kinderen; gij hebt het
ongeluk gehad, uwen man, na eene genoegelijkeechtverbindtenis van drie maanden, door eenen val met zijn paard op de
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jagt te verliezen." — „ Maar oom !" -- „ Wilt gij wel zoo
goed zijn, mij te laten begaan, genadige vrouw? Uw heer
vader heeft mij onbeperkte volmagt over u afgeflaan. Zie,
hier hebt gij den trouwring van wijlen den Heer VAN r,.;
juweelen, en wat gij verder noodrg hebt, geeft .0 tante; en
nu , wen u af, om bij elke gelegenheid de ooggin neder te
flaan en te blozen." De ílimtne oom flelde zijne nicht, nu
overal voor, en overal maakte de jonge weduwe eenen onbefchrijfelijken indruk. Men verdrong zich, om haar te naderen, en weldra had zij onder twintig vrijérs fl'ech'ts te kiezen.
Oom ried haar den meest verliefden te nemen , en door een
zeldzaam geluk was dit juist de beminnelijkile en rijkile van
allen. Niet lang duurde het; of de zaak was in orde, en nu
verzocht oom op zekeren dag zijnen aanflaanden neef, om een
paar woorden met hem ondët vier oogen te fpreken. „ Mijn
goede Heer," dus begon hij , „ wij zijn u met onwaarheid
aan boord gekonien." -- „ Hbe zob ? Héeft misfchien Mevrouw v A N L. haar hart. . . ?" - „ 0! niets van dien aard;
inijne nicht is u opregt genegen." — ;, Zoo is zij dan niet
zoo rijk, als gij hebt laten verluiden? We l nu, ik heb gelds
genoeg. " — „ Zij is rijker. " — „ Nu , wat is het dan ?" —
„ Eerie grap , die mij ens, toen ik regt wel geluimd was , in
het hoofd kwam, eene onfchuldige grap, doch waarvan wij
naderhand niet *el terug konden komen : mijne nicht is geene
weduwe. " — „ Zoo leeft dan de Heer v A N L. nog ?" —
Niets inhidèr dan dat. Hij heeft nooit geleefd. Zij is mèisje." — „ Heinel ! wat zegt gij ? Des te beter. Thans heb
Ik haar nog eens zoo lief."

OOSTERSCHE MISVATTING.

D

e Turkfche Gezant te Londen deed onlangs een reisje door
Engeland, en kwam bij die gelegenheid ook te Manchester,

waar hij eene vermaarde fabrijk bezocht, hem als zeer bezienswaardig aangeprezen. De Directeur liet hem , met onge.
meene welwillendheid, zijne geheele inrigting bezigtigen ; en
zoo kwam men ook in eene groote zaal, waar 3 a 400 kinderen, van 5 tot 12 jaren arbeidden. „ Ziehier mijne kinderzaai ," zeide de Directeur. De Turkfche Diplomaat fond op
dit gezigt verfleld, nam den Fabrikant ter zijde, en fprak in
voller. ernst: „ Gij hebt eene zeer talrijke familie, Mijnheer!
„ Allen uwe eigene kinderen? Wel, wel! hoeveel vrouwen
„ hebt gij dan ?"
DE PIQUANTE SCHOONE.

G een juister beeld der roos vertoonde zich aan mij
Dan Rofa , blozend , ja, maar Bekend ook als zij!

MENGELWERK.
OVER DEN INVLOED VAN FRANKRIJK OP NEDERLAND , ZOO WEL IN HET STAAT- ALS LETTERKUNDIGE.

Door
N. G. VAN KAMPEN.

(Tweede Verhandeling. )
.Ue betrekkingen van het Protestantfche Nederland tot
de Fran lebe Hervormden waren, gelijk wij zulks in de
vorige Verhandeling hebben gezien, ten tilde van den
Admiraal co L I G N Y en" Prins WILLEM I zeer innig
en hartelijk geweest. De edele L A N o U E had zijn bloed
voor de vrijheid van Nederland veil , gelijk voor die
zijner Franfche geloofsgenooten. Ook onder HE N D R I K
IV, die, altijd gedachtig aan zijne vroegere kerkleer,
nog eene even hartelijke genegenheid voor de Hervormde
Nederlanders, als tegenzin tegen het Huis van Oosten
vooral des Spaanfehen taks , behield, en Belgié-rijk,
met Nederland tot één Gemeenebest in zijn Europisch
Statentlelfel had willen zamenfinelten ; ook onder Ii E ND R I K IV duurden die betrekkingen nog voort , en D uP L E S S I S M OR N A Y, de vriend des grooten Konings, en
dien men le Pape des Huguenots noemde, raadde in het
groote fchisma der Hervormden onder A R M IN I us en
G o M A Rus tot vrede. Maar federt aan den eenen kant
L 0 D E WIJK XIII de bijwoning van het Dordfche Synode door de Franfche Gereformeerden verloden had,
en aan den anderen de Algemeene Staten de voorfpraak van
het Franfche Hof voor B A R N E V E L D en DR , G R O O T
met verachtelijke koelheid van de hand gewezen hadden ,
fehenen de betrekkingen tusfchen de ijverig Hervormde
MENGELW. 1838. No. 5.
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Staten- Generaal en hunne Franfche geloofsgenooten , die
ook zeer dikwerf met het Hof overhoop lagen , naauwer te zullen worden. Doch het tegendeel had plaats.
Zoodra RI C H E LIE U in Frankrijk aan het bewind
was gekomen , trachtte hij de Protestanten van hunne
door H E ND RI K IV verworvene plaatfen van veiligheid, vooral van la Rochelle, te berooven , bewerende,
dat deze eenen Staat in den Staat vormden. De Staten,
hunne geloofsgenooten aan de (laatkunde en aan de
vriendfchap met den magtigen Staatsdienaar, die hun
tegen Spanje grootelijks tot hulp kon zijn , opofferende,
waren zoo verre van hunne verdrukte geloofsgenooten
te onderll•eunen, dat zij zelfs eene vloot, onder den Heer
VAN H A U T A I N. tegen hen uitzonden ; doch deze regtte
weinig of niets uit , en zelfs dit weinige gaf zoo veel
ergernis ,bij onze Geestelijkheid en het Volk , dat de
Staten , die altijd den volksgeest raadplegen moesten ,
H A U T A 1 N met de vloot terugriepen en er RI C H EL I E U'S vriendfchap aan waagden. Dit gebeurde in
1625 , en federt bleven de Staten onzijdig; zij onder
Koning wel niet, maar ook niet la Ro--íteund
chelle , gelijk de Engelfchen deden, en zagen de flad dus
aan Frankrijk's willekeur overgaan. Van dien tijd af
bleven de Hervormden door de genade des Konings nog
ruim eene halve Eeuw vrijheid van Godsdienst genieten ,
tot dat iL OD E W iJ K XIV , .om zins zonden te boeten,
zich liet overhalen, om hen eerst op allerlei wijze te
kwellen , en eindelijk het Edict van Nantes geheel in te
trekken. Reeds in 1682 was de kerk te Montpellier
aan de 8000 Protestanten, die zich daar bevonden, ontnomen; in 1683 verbood men, door eene nieuwe gildekeur, aan de rijke Protestanten van Ntmes, die jaarlijks
een millioen guldens door de zijdefabrijken deden winnen ,
het drijven dier fabrijk ; en zoo groeide de kwelling gedurig aan, tot dat men eindelijk Dragonders bezigde, om
de verbodene bijeenkomfien der ongehoorzamen te weren,
en hen , tot op derzelver bekeering , bij dezen inlegerde.
Niet alleen geborene Franfchen , maar ook vreemdelin,
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gen, ook Nederlanders , die zich in Frankrijk ophielden,
trof deze Godsdienstvervolging , en de Staten hadden zeer
veel moeite , voor dezulken , die hun geloof niet wilden
afzweren , vrijheid tot terugkeering naar hun Vaderland
te verkrijgen. Zelfs het eigendom der Hollandfehe koop
hetwelk bij Hervormde Correspondenten in Frank--liedn,
rijk fond, werd verbeurdverklaard. Gelukkig nog,
dat L 0 D E WIJ K alle deze dwangmiddelen niet op dens,
maar federt 1680 allengs nam, zoodat geheele fcharen
vlugtelingen reeds in de eeriFe jaren daarna Frankrijk konden verlaten, hetwelk na 1685 wel moeijelijker
gemaakt werd, doch niet geheel kon worden gefluit.
Dus zag dan ook ons Vaderland die martelaars voor het
gezuiverde geloof bij menigte in deszelfs midden. De
Staten kwamen hun te hulp; de gehuwde Predikanten
werden met 400, de ongehuwde met 250 guldens onder[leund , en eenige naar Haarlem gevlugte vrouwen
ontvingen 2000 guldens in 't jaar van landswege. De
behoeftigen werden ook hier ter Rede op de edelmoe
wijze onderfteund, en de Amierdamfche Rege.-digl:e
ring belleedde daartoe aanzienlijke fommen. Aan twaalf
predikanten der vlugtelingen werd een jaargeld toegelegd,
en naderhand zeventien dier gevlugte Geestelijken hier
geplaatst. De fchermfchool op de Prinfengracht werd
tot eene nieuwe Walfche kerk ingerigt, en ook andere
gebouwen daarvoor beflemd. Zij bragten zoo vele handwerken en fabrijken mede, dat de nijverheid in vele
Nederlandfche Reden daardoor ten krachtigfle werd opgebeurd. Een vlugteling bragt een middel mede, om
aan de taffen denzelfden glans als aan die van Lyon bij
te zetten , en bekwam van de Amflerdamrche Regering
een jaargeld. Het heeft mij mogen gebeuren , door de
goedheid des Heeren D E VR I E s, uit echte flukken,
bijzonderheden nopens de groote weldaden , door ./ImJlerdams Regering aan deze vlugtelingen bewezen, mede te
deelen. De eerlle zes huisgezinnen , reeds in 1681 hier
aangekomen , bekwamen liet burgerregt om niet, drie
jaren vrijdom van ftadsimpost , en vrijheid om zonder
R--2
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gilde te arbeiden. Dezelfde voorregten werden aan alle
meesters en werkbazen toegellaan, die herwaarts hunne
nijverheid overbragten. Vervolgens werden aan de fabrijkarbeiders nog f 20,000 toegeflaan, en de andere
vlugtelingen door eene collecte onderfleund. Er werd
met bijftand der fl:ad, eene fabrijk van zijden en wollen
flofFen door de vlugtelingen opgerigt. De collecten
duurden tot 1688. In dat jaar werden te dien behoeve, uit hoofde van het fterk toegenomen getal der Réfugids , belastingen op tarwe en wijn ingevoerd , en de
onderfleuning door de flad op f 30,000 's jaars bepaald.
In 1690 was echter die onderftand tot f 100,000 aangegroeid, doordien een aantal ilagtolfers der barbaarfche
verwoestingen van LODEW IJ K X1V in de Paltz ook
herwaarts gevlugt waren. Doch hierop werd befloten ,
alleen aan zulken , die regtftreeks uit Frankrijk zouden
komen , de bovengenoemde voorregten toe te (laan , maar
intusfchen aan de )1Palfche Diaconie de uitgefchotene
tonne goods terug te geven. In 1699 was de jaarlijk
geklommen , en men moest-íchebdlingtof70,
op de vleeschbanken en
nieuwe
belasting
in 1707 eene
koflijfchenkers leggen. De geheele westhoek der had
die wel in de laatfle vergrooting binnen de muren getrokken , maar nog vol tuinen was (blijkens dc namen
der grachten) , werd nu door de middelbare klasfe
der vlugtelingen met huizen bezet , en naar derzelver
vroegere be[Iemming le Jardin genoemd, welke naam in
Jordaan is verbasterd; terwijl de behoeftigen, zoo 't
fchijnt , eene plaats innamen , die federt door haren naam
(het Franfche pad) aan de vlugtelingen herinnert, maar
tegenwoordig als 't ware het middelpunt van ellende en
armoede is. Ook te Rotterdam kwamen de nijvere Franfchen , even als hier , in zoo grooten getale aan , dat
zulks bittere fpijt en klagten bij den Franfchen Gezant
D'A V A U x deed ontslaan. Te Haarlem is genoegzaam de geheele Nieuwftad aan deze fabrijkarbeiders
haren oorfprong verfchuldigd, blijkens liet jaargetal 1691,
boven de meeste der nog niet afgebrokene huizen. Te
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eydc;, getuigen vele Franfche namen van deftige burgers (deels door verloop van tijd verminkt) derzelver
afkonmst uit Frankrijk , en aldaar werd eene der aan
kerken , de hroulvenkerk , waarin de asch van-zienljkí
ScALIGER en eLusIus rustte, aan die Gemeente
ingeruimd. Ook in verfcheidene andere Hollandfehe en
Zeeuujèhe 1leden vestigden zich vlugtelingen, hier en
daar ook in andere Provinciën , en fommigen , die wanhoopten hier middelen van beflaan te zullen vinden , begaven zich naar de Kaap de goede Hoop, waar zij in
den zoogenaamden Franfchen hoek de wijnteelt uit hun
Vadeiland invoerden , doch deszelfs taal geheel verge7

ten zijn.
Hoogst merkwaardig is de invloed , dien deze gedwongene landverhuizing der Hervormden uit Frankrijk op hun
aangenomen Vaderland had. De beroemde Ambasfadeur
V A N Ft n 1 E N, dezelfde, wiens onfchatbare gefchriften
later in den bekenden brand op het huis te 1Folvega zijn
vergaan , een man , die vroeger D E WITT'S partij te
Stadhouder had aangekleefd, betuigde nu ter-gend
algemeene Staatsvergadering, dat , vermits Frankrijk de

Hervormde leer zocht uit te roeijeu , men dat Rik in
niets meer ontzien moest , en hij zocht de Provinciën
Frieslcnd en Groningen tot de zijde van L o n E W iJ ti's
grooten tegenítander , W I L L L ar III , over te halen.
Dit zelfde was het geval met de had Amferdam, die
nog onlangs zulk een hevig gefchil niet den Prins had
gehad , doch zich na de herroeping des Edicts van Nan
ies met hein verzoende. IIet gevaar der gezuiverde
Godsdienst , thans aan alle kanten bedreigd , deed zekerlijk de /Jmflerda;nf(-he Regenten , hoewel altijd nog met
veel fchroomvalligheid, tot de iloute onderneming naar
Engeland medewerken. Derzelver boven verwachting
gelukkige uitílag is bekend. Onze Staat hield toen eenen
oorlog van negen jaren tegen den Despoot van Frankrijk uit ; en dat dit nirt enkel uit infchikkelijkheid jegens of vrees voor den nieuwen Koning van Engeland,
naar lol; uit afkeer van Frankrijks hecrschzucht en
,
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onverdraagzaamheid gefchiedde , blijkt daaruit, dat , na
Koning WIL L Em's dood en de geheele verandering
der binnenlandfche flaatkunde , nogtans de oorlog tegen
Frankr ijk met verdubbelde kracht werd gevoerd, zoodat men elf jaren lang 120 tot 130,000 man in dienst
behield. Het is waarfchijnlijk, dat de vlugtelingen zelve,
door gefprekken en verhalen van hun doorgeílane lij
Nederlanders tot zulk eene infpanning tegen-den,
hunnen verdrukker aanvuurden ; men heeft de vlugfchriften van dien tijd íleehts in te zien, om zich hiervan te
overtuigen , en in de dankrede van S AU R I N op den
flag bij Malplaquet , hoe gematigd die ook zij , is toch
de juichtoon over de vernedering des dwingelands niet te
miskennen.
Dus verwijderde de komst der zoogenaamde Réfugi6s
aan den eenen kant de gemoederen der Natie van Frankrijk , doch hechtte die daaraan weder van eene andere
zijde. De vlugtelingen hadden volllrekt de zeden , de
taal , én gedeeltelijk het karakter en de denkwijze van
hun Volk niet verzaakt. Altijd waren en bleven zij
Franfchen , en de haat, dien zij koesterden, gold Hechts
hunne vervolgers, niet hun Vaderland. Hunne taal,
reeds vroeger gemeenzaam in Nederland, was echter in
de eerlle helft der 17de Eeuw nog zoo weinig algemeen ,
dat de bekende LEDENBERG , een der eerfile lieden
van Utrecht, het Franfche briefje, waarin hij reken
gaf van zijnen zelfmoord, gerust aan zijnen zoon,-fchap
welke die taal niet verffond , kon toevertrouwen. Zekerlijk was dit reeds vóór de komst der Franfche Protestanten geheel anders geworden; maar toen echter drong
de Franfche taal eerst in alle ífanden door. De uitnemende leerredenen van verfcheidene Franfche Hervormde
Predikanten , vooral van S A U R I N in 's Gravenhage ,
die zich zeer voordeelig boven de fmakelooze Hollandfche kanfelredenen van dien tijd onderfcheidden , lokten
natuurlijk velen derwaarts , en het werd eene zonderlinge
gewoonte , dat vele Hollanders hunne kinderen tot leden
der Franfchc kerk lieten opleiden ; iets , hetwelk toen ,
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uit hoofde der betere predikwijze , misfchien minder te
berispen was , maar tegenwoordig volitrekt doelloos is.
Daarbij kwamen nu nog de in het Fransch gefclrrevene
werken van den Remonflrantfchen Hoogleeraar L E
CLERC CLERICUS), van BASNAGE, en van den
Groninger Hoogleeraar B A R B E Y R A C, waardoor de
wetenfchappen zelfs in een minder llroef, meer aanval.
lig gewaad , dan tot hiertoe , werden behandeld. Zelfs
vertoonde zich het ongeloof, of de twijfelarij , toen nog
in eenen wetenfchappelijken vorm, als bij BAY LE, in
zijn Esfai for les Comctes, en vooral in zijn groot
WPoordenboek , aan hetwelk men zeer groote geleerdheid
en oordeelkunde , veel meer dan aan deszelfs voorganger M o R E it i, niet kan ontzeggen. De Fran/the Geleerde , die ook om de Godsdienst zijn Vaderland naar Rotterdar was ontweken,moest over ditWoordenboek wel vele
moeijelijkheden van den geffrengen j U R I E u, ook een' vlugteling , ondergaan; doch dit had de uitwerking van alle
vervolging : het wekte verontwaardiging bij weldenkenden,
en twijfeling aan de goede zaak bij velen , die meenden,
dat wederlegging , geen roepen voor de Regtbank , te
verkeerde Godsdienstbegrippen moest worden gebe -gen
werden toen ook reeds de zaden van-zigd.Msfchen
dat heilloos ongeloof getlrooid, hetwelk federt door
VOLTAIRE, den Marquis D'ARGENS, LA MET
T RI E en anderen gekoesterd, en door de beruchte AnaJlerdainfche pers van MA R C M I C H E L i E Y wijd en
zijd werd verfpreid.
Wij moeten echter regtvaardig zijn. De giftige pijlen
der Godsdienstbefrijding , hier te lande gefineed , maakten weinige flagtoffers; zij troffen ook meest buiten
onze grenzen hun doel. IIet zij mij vergund, hier
den tijd eenigzins voorbij te loopen, en van eene onlangs bekend gewordene briefwisseling tusfchen den
achtingwaardigen Burgemeester en Gefchiedfchrijver
V A N OOSTEN D E BRUIN en den Sterrekundige L A
LANDE te gewagen. L A LANDE was gemeenzaam
ten huize van D E BRUIN , en had aldaar menigwerf
-
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vertoefd ; maar de brave man fchrijft hem , met eens
waarlijk vaderlijke zorg, en toch op kiefchen toon, dat
hij met leedwezen zijne gevoelens omtrent het Opperwezen, hetwelk hij loochende, vernomen had; hij fineekt
hem, van zulk een ongelukkig denkbeeld, zoo hij dat
werkelijk aankleeft , terug te komen , doch hoopt in allen gevalle , wanneer hij hem in Holland weder een bezoek kwam brengen , dat hij die gevoelens , van welke
men hier nog een' heilzamen affchrik had , voor zich
zou houden. LA LANDE'S antwoord was beleefd ;
doch hij ontkende die befchuldiging in geenen deele. —
Zoo dachten, zoo fpraken de ouderwetfche Hollanders
nog in de tweede helft der achttiende Eeuw op het punt
van de Godsdienst!
Maar, indien dergelijke pogingen van het ongeloof, om
zich hier in te dringen , die ook onder de vlugtelingen
ten uiteríie zeldzaam waren , gelukkig hij onze landgenooten van weinig gevolg bleven , de Franfche letteren
baanden zich , tevens met de taal , nog veel meer dan
vroeger eenen weg in ons Gemeenebest. Wie de leerredenen van eenen SAURIN hoorde, kon in ons toen
proza geen' finaak vinden. Vandaar, dat verfchei--malig
dene onzer landgenooten toen reeds begonnen, in hunne
eigene gefchriften , de Franfche taal te beoefenen. Niemand was daarin gelukkiger, dan (omlireeks het jaar
1711) JUSTUS VAN EFFEN. ZijnMifantropc, Gene
navolging van den Engelfchen Spectator, gaf algemeen,
zelfs aan Franfchen , genoegen , en in het jaar 1713
begon die zelfde Schrijver Bene foort van arbeid, die
door LE C LE R C en B A Y LE binnen ons Vaderland in
de letterkunde was ingevoerd, en federt in geheel Eu
algemeen is geworden, — een letterkundig t ijd--ropa
fchrift. Het was le Journal litteraire, waaraan de
beroemde 'S G R AVE S A N DE, benevens de Heeren D E
JONCOURT en DE SALLENGRE, (waarfchijnlijk
afftammelingen van Franfche vlagtelingen) medeärbeiders
waren. Na nog verfcheidene Fran/che werken of werkes , bezigde VA N E F F E N zijne verkregene bekwaam-
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heed tot de verbetering van den Nederlandfchen prozaiji. In weerwil der uitmuntende en in fommige opzigten nog niet geëvenaarde historifche werken van r -I 00 F T,
en derzeiver gelukkige navolging door s w I NN A s en
BRANDT,. was echter het Nederlandfche proza nog
verre van die gemakkelijkheid, losheid en bevalligheid,
waardoor zich de gelijktijdige Franfche en Engel/die
Schrijvers reeds zoo gelukkig onderfcheidden. VAN E Fr E N's beroep als huisonderwijzer bij aanzienlijken, hetwelk hens niet de groote wereld in veelvuldige aanraking
bragt , en hem de befclhaving en ongedwongene verkeering niet hoogere handen en ook met befchaafde vrouwen deed genieten , gaf hem in onze taal meerdere vrij
uitdrukking , zonder ilijf--heidngmzatlv
heid aan den eenen en platheid aan den anderen kant ,
dan de kamergeleerden of min onderwezene reizigers , die
tot nu toe bijna uitfluitend bij ons voor het publiek de
pen gevoerd hadden , deden blijken , waarvan de eerflen
zich te veel de Latijnfche woordvoeging ten voorbeelde
flelden , de anderen te weinig den befchaafden toon kenden, om ook daarin onze Natie voor te lichten. De
Ilollandfche Spectator, waarin de beste Franfche prozaftijl gelukkig nagevolgd werd , was voor ons proza het
begin van een beter tijdperk. De geestigheid , menfchenkennis, tusfclienbeiden onnavolgbare naïveteit, in deze
galerij van zedefchilderingcn , die aan liet beroemde werk
van A D D I S o N en S T L E L D niets toegeven , werden
algemeen toegejuicht, vonden eene menigte lezers, en
zekerlijk hebben zij den grond gelegd , waarop nader
verbeteraars van onzen prozaflijl voortgebouwd-hande
hebben.
Dit mag dan als een voordeelig uitwerkfel van Frankrr ks invloed op Nederland worden befchouwd. Maar
hiermede waren zeer vele nadeelen verbonden. Die zelfde
VA N E r r n N , dien wij zoo even noemden , en die bij
al het goede, van de Franfchen overgenomen , een opregt Vaderlander bleef, moge ons die nadeelen aantoonen. IIij fpreekt in zijn 12de Vertoog van de Hofftad,
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(destijds niet eens het verblijf van den Stadhouder, maar
van de hooge Collegiën en vreemde Gezanten) van de
Grooten en jufertjes van de groote wereld, die van den
Spectator zouden zeggen : 't Is Duitsch; ik lees in
min leven geen Duitsch; ik geloof ook niet, dat ik het
verflaan zou. „ De adellijke dametjes en hare navolgeresfen ," zegt hij, „ zouden zich fchamen , hare moedertaal te verflaan. Zij (preken zoo wat meiden- en ten
hoogtle kameniers-Duitsch , en daar maken zij eene foort
van ragoutje van, met er wat kromtong, van hare Gouvernantes overgenomen, in te kappen en er een fchootje
Fransch onder te gieten, zoodat, wil men haar Duitsch
verftaan , men de Franfche taal al redelijk meester moet
wezen." Met de zeden was het niet beter gefteld. „ Een
man van fatfoen," zegt de Spectator, „die niet galant
is , kan tegenwoordig niet door de monflering. Zonder
de vrouwen met laffe vleijerijen, tegen den aard van ons
nationaal karakter en onze deugdzame rondborftigheid ,
de ziel te vergiftigen , zijn de fraaifte gefchiktheden des
ligchaams , al ftrekken ze aan de beste gaven des geestes
en de grootfie deugden tot fieraad, onnut en zonder de
minfte uitwerking, voornamelijk op juffers van eene
zwierige opvoeding." (14de Vertoog.) Ook elders doet
hij zien , dat de oud -Hollandfche zeden en huishoudelijkheid voor Frau/ehe wuftheid en zucht tot vermaak
al meer en meer moesten wijken. Het Franfche tooneel
in 's Hage had reeds vóór ruim eene Eeuw grooten toeloop , zoodat, blijkens V A N E F F E N, fehier een burgeroorlog tusfchen de fchouwburgen in het Voorhout en
in de Cafuarisfraat zou ontftaan zijn. Het is dus te
begrijpen , dat het oude Ilollandfche tooneel met deszelfs dichterlijke reijen, reeds door de fchool van r E L s
ondermijnd, thans geheel vallen moest, en alle treurzoo wel als blijfpelen in den Fran/chen vorm moesten
zijn. Jammer zelfs , dat het laatíte niet nog meer het
geval was, en men ons tooneel niet (lukken, zoo als
de Min in 't Lazarushuis , de Bruiloft van Kloris en
Roosje , en andere kluchten van dien flenipel , fchier tot
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op den huidigen dag heeft bezoedeld, in plaats der (lukken van nz o L I È R u, (waarvan alleen de Tartufe en
de Ilvare vertoond worden) van R E G N A R D en D E sTOUCHES. In LANGLNDIJK en NOMSZ (de Driftige) is nogtans iets van de echte vis comica dezer Blij
overgegaan. Maar de val van ons oude-fpeldichtrs
treurfpel , en de tallooze (tukken , uit het Fransch ,
zelfs van zeer middelmatige Dichters , vertaald, waren
voor de Nederduitfche poëzij een onherlielbaar verlies.
Alle oorfpronkelijkheid ging daardoor verloren. Men
achtte alle afwijking van de ijzeren wetten der Franfchen hoogverraad. F E I T A MA en zijne fchool breidden dit vonnis zelfs op het heldendicht uit : de eerlle
beteedde dertig jaren aan het berijmen van den Telémaque en de Ilenriade, en nu regende het in ons Vaderland
heldendichten. Het is waar,, dat in de tragifche poëzij
enkele meesterflukken , zoo als de Monzongo van v A N
W I N T E R en andere verdienflelijke treurfpelen , zoo als
die zijner Gade , eenigzins tot vergoeding irekten van
het tallooze flechte en middelmatige ; maar geheel konden
zij toch daartegen geenszins opwegen. De middelmatig
die de (zoogenaamde) gedichten van het midden-heid
der achttiende Eeuw onderfcheidt, mag dus grootendeels
als een gevolg der ilaaffche navolging van Frankrijk
worden befchouwd. De uitfluitende beoefening van het
Fransch in omgang en fchrift bij de hoogere (landen deed
zelfs na v A N E r F E N liet proza weder zoodanig ver
dat de voortreffelijke F R A N S HE mI S T E R--achtern,
H u i s daarin geen gefchikt voertuig voor zijne Sokratifche Gefprekken , die geheel den Platonifchen geest ade
meende te vinden , en dat hij daartoe de Franfche-men,
taal bezigde. Het is echter waar, dat daardoor juist
deze onflerfelijke gefchriften meer en verder bekend zijn
geworden , dan de zeer beperkte kring onzer taal reikt ,
en dat Duitschland, Frankr ijk en zelfs België om ftrijd
den Ilollandfchen Wijsgeer hebben gehuldigd.
In den reeds genoemden VA N E F FE N was de nuttigheid van Nederland/die huisonderwijzers voor jonge
,
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lieden van den aanzienlijken Rand overtuigend gebleken.
Doch dit fcheen geenen indruk te maken. De Franfche
taal , het eerfte vereischte der opvoeding bij de Neder
der achttiende Eeuw,, kon , dacht men , van-landers
geborene Fran/chen alleen behoorlijk geleerd worden.
Zelfs de afilammelingen der vlugtelingen waren daartoe
reeds te veel Nederlanders geworden. Maar tegen de
Franfchen zelve beftond een onoverkomelijk beletfel. Zij
beleden de Roomfche Godsdienst. Hunne Natie had de
I Iervormden vervolgd, en verbood nog deze eerdienst.
Om deze zwarigheid te verhelpen , floeg men het oog
op de Franfche Zwitters , d. 1. de bewoners dier Protestantfche Kantons of gedeelten derzelven, waar de Franfche taal in gebruik was , het LPaadland, Neufchatel en
Geneve. Het laatíle vooral, het Vaderland van c AL v IJ N,
fcheen voor de regtzinnigheid bevorderlijk, in plaats van
nadeelig te zijn, en de Franfclie taal werd aldaar immers met eene hooge mate van zuiverheid en befchaafdheid gefproken ! Vandaar die fcharen van Gouverneurs
voor de knapen , van Gouvernantes voor de meisjes ,
die derzelver geheele opvoeding moesten befluren , en in
dit opzigt veel meer waren, dan ons woord huisonderuwijzer kan uitdrukken. De invloed dezer lieden op de
zielen der jeugd, nog buigzaam als was, is misfchien
niet genoeg in aanmerking genomen. Behalve de toenemgnde zucht voor liet Fransch, die althans omllreeks
1775 niet verminderd was, toen Juffrouw WOLFF de
Voorrede voor hare Sara Burgerhart fchreef, waarin
zij hare lezeresfen verbaasd doet opzien over eenen I-Iollandfchen Roman, en in 't algemeen een Hollandsch
boek van fraaije letteren; behalve deze zucht voor het
Frame/i, geloof ik , dat de Zwitferfche opvoeders aan
hunne kweekelingen iets hebben medegedeeld van die
zucht voor de Volksregering , welke in hun Vaderland,
vooral te Geneve, heerfchende was, en waarvan de zaden
ook reeds in het Waadland waren uitgef'trooid, en zich in
de Franfche Omwenteling hebben ontwikkeld. Mij zou
het althans niet bevreemden, indien het Vaderland van
-
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aa o, u s s ia A U mannen had opgeleverd , die de beginfelen
van liet Contrat Social huldigden gelijk hij , en die door
hunnen invloed op de Nederlandfche jeugd de voorheen
zoo zeldzame overloelling tot de Volksregering omflreeks
1781 hadden helpen bevorderen , welke men gewoonlijk
alleen aan liet voorbeeld der Noordamerikanen toefchrijft,
daar toch de omgang niet dezen verre van algemeen was.
Evas t)ch, gelijk niemand ligt zal ontkennen , de invloed der Zwitfer/che Gouvernantes op de meisjes zoo
root , dat vele , zeti's nog in onzen tijd , meer Fransch
dan Nederlandsch denken , hoe zouden dan, in een ander
opzigt, de lesien der Geneeffche Demokraten geheel zonder
invloed gebleven zijn op de zonen der rijken , waarvan
velen , volgens het heerfchende Ilelfel , geene hoop op
aandeel in het Beftuur konden voeden ?
llet kon ondertusfchen niet misfen , of de zucht tot
het Fransch , die in het geheele leven was doorgedrongen, moest ook op de flaatkunde invloed hebbén. Reeds
was de indruk , dien de herroeping van het Edict van
Nantes op onze Natie had gemaakt, uitgewischt. WVij
zagen vroeger , dat die, althans gedeeltelijk , in den oor
voortduurde ; maar in de latere jaren-logvan174
van r. 0DEWIJrK XV, en vooral onder L0Du:,WIJl
XVI, werd de vervolging door verdraagzaamheid ver
moord van C A L A S , waar-vange,drtlijk
liet vonnis tlechts in eene Provincieftad plaats had en-toe
te I ar s , fchoon helaas te laat , werd vernietigd , was
liet_ laatfile tooneel van dien aard. Alle geflrcnge maatre
geraakten in onbruik. Van lieverlede wierp de Ne -geln
handelsffiand, die niet leede oogen zag,, dat-derlanfch
onze Bondgenoot , Engeland , in zeemagt en handel niet
reuzenfchredcn vooruitging, terwijl wij verachterden, -die (land, zeg ik, •wierp meer en meer de oogen op
Frankrijk. Reeds in den zevenjarigen oorlog was dit
blijkbaar. De Engelfchen, verbitterd , dat de invloed
des handels de deelneming in den oorlog te hunnen behoeve belette, en ons voor het eerst finds tachtig jaren
in eenen oorlog tusfchen Engeland en Frankrijk onzijr
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dig deed blijven , roofden de naar de Franfche en Westindifche havens beflemde fchepen. Hierover rezen de
hevigtle klagten. De toenmalige Prinfesfe Gouvernante ,
eene Engelfche Prinfes , trachtte aan den eenen kant de
gemoederen te doen bedaren , aan den anderen haren
Vader tot zachtere maatregelen te bewegen. Maar zij
fiierf te midden des oorlogs. De Hertog van Brunsiv k, voogd van den minderjarigen W I L L E M V, naderde de tegenpartij en den Franfchen Gezant D'A F F R Y,
die op deze reeds veel invloeds had ; maar D'A F F R Y
vertrouwde hem niet, hetwelk misfchien tot zijnen lateren afkeer van Frankrijk kan hebben bijgedragen. Ge
echter bleef de onzijdigheid nog bewaard. De-lukig
oude herinneringen waren nog te fterk , om de banden
tusfchen Engeland en dezen Staat te verfcheuren, en
nieuwe met Frankr jk te leggen. Ook moest de hooge
toon, door Frankrijks Gezant aangenomen , deszelfs
hoop , om verdeeldheid tusfchen de Gewesten te zaaien , en de gedurige eifchen om doorvoer van mond- en
krijgsbehoeften voor de Franfche legers door ons Gemeenebest , die men niet durfde weigeren, toen nog mis
t, Men moet fchier altijd dreigen om te verkrij--hagen.
gen hetgeen men regt heeft te vorderen ," zeide D'A F FRY.
Ook bleef de eensgezindheid , die door den vrede van
1763 herfleld fcheen , nog vijftien jaren voortduren.
Maar ondertusfchen had de werking der opvoeders uit
Geneve in Holland, daar de volkspartij in die clad meer
en meer het hoofd opílak , al meer en meer invloed erlangd, en hier kwam nu de opiland in 4merika bij,
die eerlang den Staat weder in moeijelijkheden met Engeland wikkelde. Hiervan maakte Frankrijk treffelijk
gebruik. Deszelfs Gezant DE L A V AU G U Y 0 N, behendiger dan D'A F F R v, wist , in plaats van te dreigen , te beloven , te vleijen , te ifreelen , en bereikte
daardoor veiliger zijne bedoeling. Deze was eensdeels
de vrije houthandel naar Franfche havens , die daardoor
bouwíiof tot oorlogsfchepen bekwamen , anderdeels de
verwijdering der Republiek van Engeland. Toen dus
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de nog gematigde meerderheid in 's Lands Vergadering
befloten had, aan de houtfchepen geen konvooi te ver
einde de Fngelfchen niet voor het hoofd te-len,t
flooten , werd flnflerdan , de eenige flad, die daartegen (temde, door Frankrijk van drukkende inkomende
regten vrijgelleld ; dit wekte naijver ; eerlang volgden
alle Hollandfehe lieden Am f erdams voorbeeld , en zoo
werd het konvooi toch verleend. Op dezen eerflen flap
van verwijdering deed Engeland er verfcheidene volgen ;
de invloed der Franschgezinde partij bewerkte het ge
Traktaat met Amerika , en in December 1780 ver -heim
Engeland ons Vaderland openlijk den oorlog. -klarde
Nu bereikte de afkeer van Engeland het toppunt bij
[shier de geheele Natie; en daar Frankrijk de wijze
ítaatkunde had, aok zonder gefloten verdrag de Neder
meermalen in dezen oorlog te onderileunen , en-landers
hernomene volkplantingen aan hetzelve weder te geven,
zoo rees de genegenheid voor hetzelve bijna tot hooge
geestdrift. De oude Gefchiedenis , de St. Bartelsnacht ,
zelfs 1672 en de Dragonnaden, fchenen vergeten. De
Fran/chen werden bijna voor de edelmoedigffe, de onbaatzuchtigfle , de deugdzaamfle Natie der aarde ver
Thans had dezelfde zucht voor alles, wat-klard.
Fransch was, die reeds lang in de zeden en de letterkunde regeerde , zich ook van de (laatkunde meester ge..
maakt. De volksgezinde partij , in 1748 nog zóó aan
den Stadhouder gehecht en zóó afkeerig van Frankrzjk , vergoodde thans het laatlte , en befchouwde den
eerlen met argwaan en weldra met tegenzin. C APE LL E N TOT DE POLL, de hoofdtolk dier partij , en zekerlijk een der onbaatzuchtigflen en edelf'en onder zijne
tijdgennoten , werkte door woorden en daden ongemeen
ten behoeve van Frankrijk. I Iij ijverde tegen de boekjes , die men den kinderen op de fcholen , onder den naam
van Franfclie Tirannij, deed gebruiken, om het gedrag
der Franfchen in Holland in 1672 in een affchuwelijk
licht voor te flehen. Het ging zoo verre, dat men,
liet gedrag der Vaderen te Munfter in 1648 niet gedach-
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tig, eenen naar de omfiandigheden voordeeligen afzonderlijken vrede, dien Engeland aanbood, van de hand
wees, om met Frankrijk gelijktijdig te kunnen fluiten ,
het oude verbond met Grootbrittan je niet meer te hernieuwen , en daaraan zelfs Negapatnam opofferde. De
tusfchenkomst des Franfchen Kabinets gedurende den
twist niet j os E P H II in 1784 , deszelfs bemiddeling ,
en de edelmoedige bijdrage van eenige millioenen, om
's Keizers eifchen te bevredigen , verhoogde nog de
heerfchende Remming; de fluiting van het verbond met
Frankrijk, in November 1785, bevredigde den hoot
lien wensch der partij , die zich de Patriotfche noemde, en Engeland, gelijk den Stadhouder, haatte. Men
zag van toen af, of liever reeds vroeger, het zonderlinge fchouwfpel , dat een geílreng monarchale , bijna
despotieke Staat de partij der Volksregering in een Ge
tegen den erfelijken Ambtenaar in hetzelve-menbst
verdedigde. Maar *dit was niet vreemd in Frankrijks
flaatkunde. Zoo had het nog onlangs Amerika tegen
den Koning van Engeland, en vroeger,, onder F R A N S
I, HENDRIK II en den Kardinaal RICHELIEU,
de Protestantfche Vorflen en Stenden tegen den Duit
Keizer verdedigd. Maar v E R G E N N E S, de groo--fchen
te begunftiger der Patriotfche partij , overleed; en toen
de bemiddeling , die Frankrijk en Pruisfen in 1786
tusfchen de partijen hadden op zich genomen, mislukte ;
toen Pruisfen, om den hoon van 's Konings Zuster te
wreken , in 1787 het Gemeenebest binnenrukte , -- toen
liet Frankrijk onwaardiglijk zijnen bondgenoot in den
fteek , brak de legerplaats van Givet op , en duldde
het, dat de Pruifen den »Stadhouder herhelden, en zelfs
flm/lerdam , vergeefs ook door eenen vrijwilligen Franfchen bevelhebber (DES PORTES) onderíteund , tot
overgave noodzaakten.
De meesten der hoofden van de thans onderliggende
partij ontvloden , na een kort verblijf in België , naar
Frankrijk. Hier bewilligde hun L OD E w iJ Ie XVIjaargelden , en eene fchuilplaats te Duinkerken en St. Omer,
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doch men kan op hunne dankbaarheid voor die weldaad niet
roemen. De eenige D'A v E R H o u L T trad, ten tijde van
de omverwerping des troons, Augustus 1792, als verdediger des ongelukkigen Konings op, en verloor daarbij het
leven ; de meeste vïugtelingen voegden zich , onder verwen
hunnen weldoener , bij deszelfs moordenaars -fchin,geva
die met hunne f'aatkundige denkwijze meer overeenfiemden.
Het waren dan ook deze vlugtelingen , in 't geheim onderfteund door eenige in 't land geblevene Franschgezinden, die, door onophoudelijk aandringen bij de Convent ie , den inval der Franfchen in 1795 tot Pfand bragten , benevens de daarop gevolgde Omwenteling , die niet
alleen het ganfche oude flaatsgebouw omverwierp , maar
ook verandering bragt in de geheele leefwijze, in de
onderlinge begroetingen, in het huisfelijk verkeer, in
de kleeding, ja bijkans in de houding en gedragingen
der burgers. De bedachtzame Nederlander was in alles
een ílaaffche navolger der Franfchen geworden ; ter
naauwernood behielden wij nog onzen Almanak en -- onze
Godsdienst. De bedwelming was ongeloofelijk. Men
kuste de ingetrokkene Franfche foldaten als lang verwachte verlosfers. Teedere maagden , deugdzame huis
om den hoed op een' Plok , die ons-Inoedrsa(
Bene ergere flavernij dan die van GE S S L E R aan Zwitferland zou aanbrengen , en zongen daarbij de carmagnole, of den lof van het moordend kanonvuur.
Bezadigde burgers zelfs verheugden zich over het ver
dat ons Staatsvlaanderen , Maastricht , ,Venlo ,-drag,
100 millioenen, de medebezetting van T/lisfngen door
Franfchen, en het onderhoud van 25,000 vrijtheidszonen dier Natie kostte , omdat wij daarbij toch een' zweeni
van onafhankelijkheid behielden ! Anderen vonden niets
in zulke vreefelijke verliezen , waarbij eerlang dat der
meeste Koloniën kwam ; want men had , op de Franfche
wijze vrijheid , gelijkheid en broederfchap , en was ,
met flooping der ouderwetfche barrière, de onmiddellijke nabuur en befchermeling der groote, vrije Natie
geworden !
Zi
IMIENGELW. 1838. NO, 5.
,
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Zietdaar de ziekte der Gallomanie, waaraan wij reeds
zoo vele jaren kwijnden, waarvan ons de Dichter A NT ON IDE S, even als een fchrander Geneesheer,, reeds
meer dan 120 jaren vroeger de dreigende beginfelen en
toevallen had doen opmerken , ten toppunt gekomen !
Maar de verliezen in geld , goed , bloed en eer ; de ver
ons door de opeenvolgende Franfche Be--nedrig,
fturen , in fpijt der Traktaten, aangedaan; de ons opge.
legde treurige rol van het aan de beek drinkende fchaap
tegenover den wolf , die aan dezelve ftaat ; de gedurige
omwentelingen in ons Gemeenebest , door of op last
van Frankrijk bewerkt ; eindelijk de flooping van dat
Gemeenebest; de inffelling eens Franfchen Konings,
en , toen deze Hollands belangen behartigde , de ver
zelfs van dat afhankelijke Koningrijk en de in--nietg
lijving van den Staat bij Frankrijk, — dit waren fcherpe,
bittere, pijnlijke , maar noodzakelijke geneesmiddelen tegen die kwaal. En zij hebben gewerkt! Alle partijen,
door gelijken haat tegen Frankr jk bezield , wierpen bij
de eerfte gelegenheid, gelijk alle Furopifche Volken,
het juk af; de Franfche heerfchappij , gelijk een van
alle kanten ondermijnd gebouw of lek fchip , flortte in,
en Nederland werd weder een Volk op zichzelf. De
haat en de algemeene zamenwerking tegen den teruggekeerden Tiran en zijne benden toonden, hoe diepe wortelen de afkeer tegen Frankrijk zelf gefchoten had.
Maar de vereeniging met het verfranschte België knoopte
vele der losgefcheurde banden op nieuw aan. Wij wer
daardoor veroordeeld, de Napoleontisch -Franfche-den
Wetgeving te behouden; de Franfche taal deed zich
zelfs in den Haag in onze Staatsvergaderingen hooren ,
zelfs door Hollanders; en reizen naar Brusfel , het kleine Parijs , door zoo vele Franfche Demagogen bewoond,
en werwaarts zoo vele Hollandfche Ambtenaars en Volks
zich pligtshalve om het andere jaar-vertgnwodis
moesten begeven , waren waarlijk geene middelen, om de
pas herleefde Nationaliteit te doen wasfen en tieren.
Wij zijn hiervan thans wel weder bevrijd , en door Bel-
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gië aardrijkskundig, door afkeer van de Belgen en hunne
vrienden ilaatkundig van Frankrijk gefcheiden; maar,
zijn wij het ook in andere opzigten ? Wordt onze jeugd
weder door kundige Nederlanders en Nederlandfche
vrouwen, of nog altijd door Franfche Zwitfers, huisfelijk opgevoed en onderwezen? Is onze afkeer van de
letterkundige fchool , die thans , in fpijt van allen goe.
den fmaak , zedelijkheid en welvoegelijkheid , Frankrl k
beheerscht , hartelijk en opregt ? Helaas ! wij zien onkundige fchoolmeesters dat draf der Franfche tooneelpoëzij , VI C TO n. x u G o's Lucretia Borgia , vertalen ;
wij zien het fchuim der Parijfche zedelooze zangfpelen,
Robert le Diable, op In jlels Fransch tooneel twintigmaal voor een Hollandsch Publiek, dat zich in den
fchouwburg verdringt, ten tooneele voeren! In plaats
der vele fchorré treurfpelen , die wij bezitten, in fpijt van
de fchorre keel onzer tooneelzangers , moet de Muette
dc Portici negentienhaal achtereen op onzen Nationalen
Stadsfchouwburg opgedreund worden ! En, bij zoo vele
teekenen van ongeneeslijke zucht voor het nieuwere Franfche,zelfs wanneer dit in lijnregie tegenfpraak is. met de ,
onder ons vroeger wel eens te veel nagevolgde , oudere
deftige fchool , mogen wij niet eens den armoedigen troost
hebben van te zeggen: Sera fapiunt Phryges !

C. W. HUFELAND, ALS ARTS EN AKADEMIELEERAAR.

(Schets uit eene door hem nagelatene Levensbefchrijving.
Medegedeeld door den Hoogleeraar Dr. E. o S A N N.)
Inleiding .

In de letterkundige nalatenfchap van den beroemden H UFEis eene door hemzelven gefchrevene levensfcbets gevonden. Zij begint van zijne vroegl}e jeugd en werd tot
het jaar 1831 voortgezet. De Hoogleeraar o SANN noemt
haar getrouw. Hij geeft haar verder het getuigenis dat zij
met naauwgezetheid en zulk eene openhartigheid opgefteld
is, dat zij als eene belangrijke bijdrage kan befchouwd wor$2
LAND
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den tot de kennis van H U F E L A N D'S Leven, zoo wel uit het
zedelijk oogpunt, als in opzigc tot zijne maatfchappelijke
betrekking. Zij behelst opmerkelijke herinneringen omtrent
hetgeen op zijne eeríie vorming gewerkt heeft, en waardoor
vervolgens zijne ontwikkeling eene zoo hooge vlugt genomen
heeft, dat o s A N N hem vatbaar noemt voor alles, wat groot,
edel en fchoon mag heeten. Wetenfchappelijk gevormd ,
ftreefde hij heeds met ijver naar de uitbreiding zijner weten..
fchap, Deze baande hem den weg ter verdere volmaking in
zijne kunst, met welke hij onafgebroken werkzaam was ten
cutte der lijdende menschheid; terwijl een vroom gemoed
hem ter volharding opwekte. Geene opofferingen voor het
groote doel, waaraan hij zich gewijd had, vielen hem te
zwaar. Zijn godsdienflig gevoel verlichtte het verfland en
verwarmde het hart: zoo kon hij ten einde toe volharden ,
zonder gevaar te loopen het fpoor bijster te worden.
De Heer OSA NN meent zich te mogen vleijen, dat deze
Ievensgefchiedenis in haar geheel zal worden medegedeeld.
'Intusfchen dacht hij velen geene ondienst te zullen doen met
de voorloopige gemeenmaking van een gedeelte derzelve. Hij
rekent zelfs op de erkentenis van velen dergenen , die u Up E LA ND vereerden en zijne vrienden waren. Tot die mede
Journal der practifchen Heilkunde de-delingfchmt
gefchiktite gelegenheid aan te bieden. — H U F E L A N D was
de ßichter van dit tijdfchrift. Gedurende eene reeks van ja.
ren werd het zorgvuldig en belangflellend door hem gekweekt.
Het was door hem als tot een middelpunt van wetenfchappe.
lijke vereeniging onder de Artfen geworden. Het tijdfchrift,
waardoor hij bij zijn leven zoo dikwijls tot het geneeskundig
publiek gefproken had, was het meest gepaste middel, om
nu FE LA ND ook na zijnen dood nog nuttig te doen zijn ,
door met zijn voorbeeld te toonen, wat de mensch kan worden, wanneer hij ernitig wil.
In-afwachting, dat de levensgefchiedenis van t. U F E LA ND
in haar geheel het licht moge zien , heeft OS A N N dat tijd
gekozen , hetwelk voor hen , die dit tijdfchrift lezen -perk ,
het meest belangwekkende zal zijn. Het fchetst de omflandigheden, welke invloed op de vorming van HUFELAN D
tot Arts, Schrijver en Leeraar uitgeoefend hebben. Het doet
den tijd kennen, toen hij te Jena en Göttingen fiudeerde;
zijne optreding als Geneesheer te Weimar; zijne eerie pogingen als Schrijver, en hoe de verkeering met groote
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mannen op zijne verdere vorming gewerkt heeft. Men zal
hem in het midden zien van mannen, die Duitschland toen
ce lveirnar, als in het Athene van zijnen tijd, vereenigde.
Het zal zijne optreding als akademisch Leeraar te .Tena, doen
zien, en hij zal zich fchetfen in dat gedeelte van zijn Ier
ven, hetwelk hij zelf het toppunt van zijnen roem. noemt.
Dit alles doet hij zoo eenvoudig, zonder eenige aanmatiging,
dikwijls met zulk een' kinderlijken zin, dat zijn beminnelijk
karakter fleeds meer en meer uitblinkt.
Offchoon het tijdfchrifc van H U F ELAND in ons vaderland
in veler handen is en door velen gelezen wordt, dachten wij
hun geene ondienst te zullen doen, hen, in onze taal,
eenigzins nader met H u F E L A N D bekend te maken, door de
vertaling van c. W. H U FE L A N D'S Studien, praktifche und
akademifche ff7irkfamkeit; ein Fragment aus H U FE L A N D'S
hinterlasfener Selbsjbiographie. Wij vooronderft eilen, dat zulk
eene Ihededeeling niet Hechts den Geneeskundigen aangenaam
zal wezen; zij zal mede niec ongevallig zijn aan vele befchaafde lezers uit andere kringen. De kunst, om het men/chelijk leven te verlengen, vond onder ons vele lezers., en
fchijnt nog de aandacht van velen te trekken. Voor hen,
die prijs op dit boek Rellen, kan het dus niet geheel onbelangrijk wezen, eenigzins nader bekend te worden met den
Schrijver van dit nuttige boek. In deze fchets kunnen zij
hooren, hoe S U F E L A ND er toe gekomen is , en tevens,
wat er vooraf noodig is geweest , om als Schrijver met zulk
een gevolg op te treden. II U F E LA N D behoort niet meer
alleen tot Duitschland; hij is een lid der groote maatfchappij
geworden, die overal zetelt , waar wetenfchappen en kunften
blocijen. Dezen in ons midden zij dan onze arbeid gewijd !
lI U F EL A N D'S flkadenzietijd. 1780-83..Tena.
Mijn waarde vader had in alles wél voorzien. Mijne oud
zuster was gehuwd met den Hoogleeraar in de Godge--fle
leerdheid w E B E R te Jena. Hij was een voortreffelijk man.
Ik kon bij hem niet inwonen, maar zij zouden een wakend
oog over mij laten gaan. L o D E R en ST A K K waten vrienden van ons huis ; maar, wat helpen alle berekeningen en
voorzieningen omtrent eenen jongeling van achttien jaren, die
voor het eerst het genot zijner vrijheid verkregen heeft?
De geest onder de Studenten was toen ter tijd te Jena bo.

234

C. W. IIUFELAAD ,

veemate woest, ruw en onzedelijk. Het oude Komment was
In vollen zwang. Het zamenhonden van land- en ftadgenooten, fpeel- en drinkgelagen, vechtpartijen waren aan de orde
van den dag. De zwager van den man, wien ik bijzonder
aanbevolen was, werd onder de ergfte voorvechters (Renomisten) gerekend. Daardoor geraakte ik fomwijlen in zulk
gezelfehap. Maar mijn goede geleigeest en Gods genadehebben mij bewaard , dat ik niet van het pad der deugd afgedwaald en tot grove uitfpartingen vervallen ben. Toen heb
ik de kracht eerier vrome, godsdienfiige opvoeding ondervon.
den tegen de magt der verleiding en der kwade voorbeelden.
Intusfchen was het met den ernftigen toeleg, niet eene beféndige herinnering aan: tllc cur hic:? (Waartoe zijt gij hier ?)
niet altijd zoo als het behoorde. De heerlijke natuur, die
meer aantrekkingskracht bezat dan de kamer en naar buiten
lokte, mag hiertoe ook wel lets bijgedragen hebben.
Wat ik te Jena wezenlijk geleerd heb, is de ontleedkunde.
Steeds zal ik L OE R daarvoor dank fchuldig blijven : wat
lit van haar weet, ben ik aan hem verpligt. Hij was in
deze moeijelijke wetenfchap eenig te noemen. Hij bezat de
voordragt en de gaaf, om alles levendig en duidelijk voor
te ítellen, zoo als ik die later nergens weder ontmoet heb.
Deze leermeester kon tot een voorbeeld verftrekken, hoe het
niet van de veelheid der lijken, maar van de wijze afhangt,
om de optleedkunde wél te onderwijzen. Op twee lijken —
over niet meer kon hij, gedurende den winter, befchikken —
heeft hij ons voortreffelijk en voldoende onderwezen. (*)
Behalve de reeds genoemden, telde ik onder mijne vrienden KOTZEBUE, scHULz en zekeren SCHWEIKERT,
een í1i1, vlijtig mensch, die met mij in hetzelfde huis woonde.
-

Göttingen.
Mijn dierbare vader overtuigde zich fpoedig, dat ik te
Jena de noodige vorderingen niet maakte, en dat de zucht
naar vermaken bij mij te veel veld won. Ik ben ook over(*) Men bedenke, wanneer dit gefchreven is. Thans behoort er meer toe. De ontleedkunde is toch de eenige grondfag, waarop de redelijke Geneeskunde bouwen kan. Jammer, dat de vooroordeelen tegen hare beoefening bij het algemeen meer toe- dan afnemen!

ALS ARTS EN AKADEM1ELEERAAR.

0.35

tuigd, indien ik langer te Jena gebleven ware, dat ik het
niet veel verder dan het middelmatige zoude gebragt heb.
ben. Hij vond derhalve goed , mij omftreeks Pafchen van
het jaar 1781 naar Göttingen te zenden. Die Hoogefchool
florid toen , wat de Geneeskunde betrof, in bijzonder aan
Ik vond daar mannen als RICHTER, MURRAY,-zien.
BALDINGER, WRISBERG, BLUMENBACH en GMEL IN, fieraden der Geneeskunde. In de geleerde wereld waren, behalve dezen, nog beroemd S C H L Ö Z E R, LICHTENBERG, KäSTNER, GATTERER, HEYNE, SPITTLER.

Ik vertrok met den ftudent GRELL M A N, die desgelijks
zijne ftudiën te Göttingen wilde voltooijen. Wij gingen in
hetzelfde huis wonen. Hij was eenige jaren ouder, bedaard,
erntlig, zeer zedelijk, en een geleerd jongman. Ik meen mij
later overtuigd te hebben, dat hij in Dike van mijnen vader in
last had, mij gade te laan en mijn raadsman te wezen, of.
fchoon hij dit zeer ongemerkt heeft weten te doen.
Ik moet belijden , dat door mijne verplaatfing naar Göttingen in mij een geheele omkeer plaats greep. Het zij dat dit
het gevolg der verandering van lucht was, het zij van den
geest onder de Studenten, (zij waren vlijtiger, befchaafder
en meer tot werken gezind) het zij van mijne geheele
verwijdering van het ouderlijke huis en mijn verkeer onder
vreemden, — welligt het een zoo wel , als het ander; ik
werd kalm ; mijn groottle genoegen vond ik in het vlijtig bijwonen der lesfen , en om mij verder op mijne kamer te oefenen. Het is aan Göttingen, dat ik mijne wetenfchappelijke
vorming verpligt ben.
Hierbij kwam eene zekere mate van zwaarmoedigheid, die
Deeds een grondtrek van mijn karakter is geweest. Zij werd
door twee treurige gebeurtenisfen zeer opgewekt, — den dood
van mijnen waardigen zwager Wz BE R en het plotfelijk afflerven mijner moeder, die in 1782 onder eene zenuwberoerte
bezweek. Te #erven werd mij nu een geliefkoosd denkbeeld,
en met wellust zong ik:
Ieder uur, dat mij ontfnelt,
Voert het kille graf mij nader.
Steeds zweefde voor mijnen geest het volgende vers:
Schijn ik ook van elk verlaten,
Zoo moog vrome moed mij baten;
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'k Wil vertrouwen op mijn' God.
Is het mij ook niet gegeven
Groot , gelukkig hier te leven ,
'k Zie de toekomst zonder beven,
Stil berustende in mijn lot.
De omgang met LICHTENBERG en oSANN was voor
mij van veel belang. Gedurende de laatste jaren woonde ik
bij den laatilen. Door zijn beminnelijk karakter, zijne grondige wetenfchap en praktifche vaardigheid werd hij mij, als
vriend , voorbeeld en leermeester, onvergetelijk. G R o s c Hx E en D ENE U F vi L LE waren voorts de eenigfle mijner
meer bijzondere akademievrienden. BLUMENBACH en
LICHTENDE R G hebben den grootoen invloed op mijne vor
uitgeoefend. Aan den voprtreffelijken RICHTE R ben-ming
Ik die leiding verfchuldigd , waardoor ik, bij de beoefening
der wetenfchap, de Natuur nimmer uit het oog verloren heb
en haar later heeds getrouw gebleven ben.
In den heeten, droogen zomer van het jaar 1783, toen
na de aardbeving in Calabrië, een drooge nevel of rook in
den dampkring waargenomen werd, verkreeg ik den 15 Julij
den Doctoralen graad met eene Disfertatie: de ufu vis electricae in asphyxia, (over. de aanwending der electriciteit bij
verftikking) opponentibus HUFELAND, GIRTANNER,
G R o S C H K E. Den volgenden dag vertrok ik naar Weimar.
Geneesheer te Y✓eimar. 1783-93.

Met het einde van Julij kwam ik te Weimar. Ik vond mijnen lieven vader nagenoeg blind, treurig en zeer ter nedergedrukt; hij kon bijna niet meer lezen en ílechts groote
voorwerpen onderfcheiden; daarbij kwamen hartkloppingen,
duizelingen en hypochondrie. Mijne zusters waren ongemeen
verheugd, hunnen broeder weder te zien; zij zagen in hem
den deun van hunnen vader en van het geheele huisgezin.
Ik gevoelde nu mijne roeping in haren geheelen omvang. Ik
vatte het voornemen op, mij geheel aan haar toe te wijden,
de werkzaamheden van mijnen vader op mij te nemen, zijn
zwaar lijden, te verzachten. Het was geen gering vraagiluk
voor den jeugdigen man, naauwelijks eenentwintig jaren oud,
de geheele praktijk van zijnen vader op zich te nemen. Hij
had de uitgebreidfle, zoo wel in de flad, als op het land,
tot aan de grenzen van den Hartz naar Thuringen. Ik heb
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dien zwaren last getorscht. De jaren, wanneer andere jongelieden reizen of het leven genieten, zijn door mij onder
zwaren, dikwijls naauwelijks te boven te komen' arbeid,
zorg en infpanning doorgebragt.
(Het vervolg hierna.)

OLIVIER GOLDSMITH, DESZELFS LEVEN EN GESCHRIFTEN.

(Vervolg en hot van bl. 190.)

A

lvorens naar Leyden te gaan , ontmoet hij te Edimburg
vijf of zes dappere Schotten, die onder het Fr-an/che leger
dienst gaan zoeken. G O L D s M I T H neemt hartstogtelijk
aandeel in hun lot, drinkt met hen, gaat met hen fcheep ,
en vergeet alwat oom C ON T A R I NE voor hem gedaan en
aiwat hij aan oom c o N TAR I NE beloofd heeft. Het fchlp
wordt aangehouden, en G O L DS M IT H te Newcastle in de
gevangenis geworpen, waar hij twee maanden blijven moet.
Dacht gij er wel aan, gij onvergeeflijk loshoofd, gij zorgeloos kind, dat gij u bloottieldet om zonder genade dood
te worden? Eene toekomst van drie dagen was te-gefchotn
lang voor uw vooruitzigt; en de hoop, om de eerre of andere fraaije Ier/èhe ballade te hooren of te zingen, zou u
zonder aarzelen het fchavot hebben doen braveren. -- Al weder was er vergiffenis voor den zondaar. In geene omfiandigheid van zijn leven nam men het ernilig met hem op.
Door bijna honend mededoogen van hen, die hem gevangen
genomen hadden, weder losgelaten, keert hij naar Edimburg
terug, put wederom uit de onuitputbare beurs van oom
C ON T A RI NE, en gaat op weg naar Leyden. Hier vindt hij
duchtige drinkebroers, onvermoeide tabaksrookers, geheel een
hem nog onbekend ras van bon - vivans, daar hij zich met
hart en ziel aan verbroedert: nieuwe dwaasheden, nieuwe
fchulden , nieuwe verlegenheden ! Op zekeren dag is hem
de fortuin gunflig, en fchept behagen, hem drie- of viermaal meer dukaten in handen te fpelen , dan vereischt worden , om zijne fiudiën in de medicijnen ten einde te brengen
en zelfs die in de regtsgeleerdheid weder te beginnen. Hij
fpringt op van vreugde, en herinnert zich den edelmoedigen
oom C O N T A R I N E, die een groot bloemcnminraar is. G o L D-
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s MIT a is nu in het vaderland der bloemen ; derhalve brengt
hij met overhaasting de fchoonfte tulpen, de zeldzaamfie
bloemzaden bijeen , anemonen zoo duur als paleizen , (!) rozen kostbaarder dan parels ; (!) kortom , hij koopt zich arm
aan bloemen, en zendt alles aan zijnen oom: eene roekelooze daad voorzeker, en die hem ook door eenen deftigen
Engel/dien zedemeester als zoodanig verweten wordt, maar
voor welke allen , die het hart op de regte plaats en die een'
juist oordeelenden geest hebben, een' toegeeflijken glimlach
zullen over hebben.
Na die kostbare daad van dankbaarheid blijft 0 L I VIER
met ledige zakken. Andermaal, maar zonder vrucht, lokt
hij het geluk aan de fpeeltafel uit. Geene winnen meer;
niets dan verliezen en fchuldeifchers ! Om zijne collegiën te
betalen en geneeskundige boeken te koopgin., heeft hij nog
flechts een guinje, een hemd en eene fluit over, die toch
daartoe geenszins volliaan. Hij neemt dus guinje, fluit en
hemd, en verlaat Leyden, zonder te weten waarheen. Zijn
gang was, gelijk hij zelf zegt, langzaam, zijne houding
peinzend,, zijn voorhoofd omwolkt en vol treurige gedachten. Hij floeg den weg in naar de Oostenrijkfche Nederlanden, ontmoette eenige boeren, welke hij met zijne fluit aan
het danfen bragt , ontving het flukje gelds, dat men op feestdagen gewoon is den rondreizenden muzikant te fchenken ,
fliep op den harden grond, vergenoegde zich met het grove
brood der armen, en trok voort tot in Zu'itferland , waar
zijne zonderlinge wijze, om op kosten van het publiek te
reizen, hem bijzonder wel gelukte; hij beíteeg de fllpen,
trok de meren over, overklom de ijsvlakten, waaruit de Rijn
zijn' oorfprong neemt, trad Italië binnen, bezocht het noordelijke gedeelte van dat land, wendde zich rugwaarts naar
Frankrijk, vond daar overal landmeisjes, die gaarne danfien,
kinderen, welke hij kon leeren fpellen, en drinkers, welke
hij kon doen lagchen; eindelijk, in 1756, na deze poëtifche
Odysfee, van alles ontbloot, in lompen gekleed, een volkomen bedelaar, verwierf hij, dat eene visfchersfchuit hem aan
boord nam, en bereikte op deze wijs de Engelfche kust.
Ziedaar waarop een fchoon dichtftuk een' bekwaam' man
te staan gekomen is ; tot dien prijs heeft hij de liefelijke verzen , de aandoenlijke beelden , waarvan zijn Reiziger vol is ,
durven koopera ! Tweehonderd verzen, die zoo lang duren
zullen als de Engelfche letterkunde in aanzijn blijft, zijn be-
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taald geworden door de ondragelijkfte ellende, door een lij.
den, in laagheid, gebrek, zonder troost of hoop doorges
laan ! Twee in armoedig zwerven doorgebragte jaren zijn
gefchetst geworden in een klein aantal dichtregels, die In
elks herinnering leven! Overigens was dit ook alles, wac
deze moeijelijke rondreis opbragt: GOLDSMITH was de
man niet, om zich met nutte, tot in de bijzonderheden dringende en wijsgeerige opmerkingen bezig te houden. Slechts
voor fnelle en geweldige aandoeningen vatbaar, van de hand
in den tand levende, bezorgd noch voor het verledene noch
voor de toekomst, zich niet bekreunende om de meeping
van anderen, overgelaten aan zijn inflinct, dat hem zelden
op den verflandigfen weg voert, fchijnt hij minder het leven van een redelijk wezen te leiden, dan dat van een dier,
met genie en met gevoel begaafd. Vraagt ge hem, wat
hij op zijne reizen gezien heeft ; hij zal u trouwhartig vertellen, dat hij in Piemont op het water drijvende bijenkorven, in Zwitferland uiterst makke koeijen gezien heeft, die
de fleur van haren-hóeder onderkenden en zich door het fpelen zijner fluit lieten betkirren ; in her .Tura- gebergte kalkoenen van eene zeldzame kleur, en te Pars een gerimpeld
oud man, die VOLTAIRE heette. Overigens fchijnt hij
niet te vermoeden, dat men het geringde onderfcheid Iran
maken tusfchen VOLTAIRE, kalkoenen en den Jura 1
Ik hond hein wel verdacht, dat hij in den loop zijner
Odys/ee nu en dan eens gebedeld zal hebben; zeker is het,
dat hij aan zijnen broeder, aan zijne andere verwanten in
Ierland gefchreven, en dat niemand hem geantwoord heeft.
Zijne arme moeder was dood ; de overigen lieten zich niet
veel aan hem gelegen liggen. Doch het aandenken dezer onvriendfchappelijke behandeling liet op dit ligt vergetend hart,
welks zonderlinge neigingen, feilen en goedheid wij hierboven gefchetst hebben, geene diepe fporen na; bij vervolgde
zijnen weg, fchudde zijne lompen, en kwam naar Londen
zoo als hij best kon. Waarom toch heeft hij de aandoeningen niet befchreven van den met geest en gevoel begiftigden
behoeftige, die zich plotfeling in eene rijke, gedruischvolle
hoofdpad verplaatst vindt, zonder een menfchelijk wezen, dat
hem de hand reikt ? G OLD S M IT H had noch de diepte van
ziel, noch de zelfzuchtge wijze van denken, die tot zulk
een werk vereischt worden. Het hemd en de guinje waren
verdwenen; de fluit was gebleven: hij poogde eenige leer-
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lingen op te doen tegen een of twee fluivers de les. Er
zijn omilandigheden, waarin men, om geen dief te worden,
zeer veel aangeborene eerlijkheid moet hebben ; zoodanig was
thans de toehand van G o L D S M I T H. Muzijkmeester tegen
een dubbeltje per cachet; daarna loopknecht van eenen armen apotheker in eene der voorfieden, wiens drankfleschjes
en pillendoosjes hij rondbragt ; medehelper van eenen weinig
bekenden doctor, die in eene der naauwte íiraten van de
City woonde, zag hij zich eindelijk bevorderd tot den rang
van proeven - corrector op eene drukkerij ! Dit was eene
groote fchrede op de baan des aanziens; tot nu toe was hij
ter naauwernood boven den Band van dienstbode verheven
geweest.

De geheele kring der geneeskundige wetenfchappen , welke
onze held vastelijk geloofde in hare volle uitgefirektheid
doorgrond te hebben, had hem bij lange na zoo veel voor.
deel niet aangebragt, als zijne fmartelijke fludie van het men.
fchelijk leven. Deze liet op hem eenen indruk achter, die
nimmer uitgewischt werd. Vandaar die deernis met menfchenlijden, waarvan al zijne werken den ílempel dragen;
vandaar ook die tint van zwaarmoedigheid, welke men niet
ligt weder afwischt, wanneer men langen tijd onder den
angst der armoede en onder het gewigt der algemeene ver
gezucht heeft. Later kwam er een tijdflip, toen-achting
G OLD SM I T H'S deel dat der rijken was , toen kleur en fneé
zijner kleederen wedijverden met het kostbaarile en fierlijkfle, hetwelk de eerfte modevolgers droegen; alstoen , in een'
kring van dames en van letterkundigen, begon G o L D s M I T H
menigmaal, verllrooid en afgetrokken, eenig verhaal , waarvan de aanhef íleeds dezelfde was : „ Toen ik onder het bedelaarspak van het bijllleegje woonde, herinner ik mij ," enz.
Meermalen zeide hij : „ Gij gelooft, dat men van verdriet
fterft, en gij zegt zulks in uwe romans! Van honger flerft
men. Velen heb ik zoo zien fterven , en ik zou het gaarne
voorkomen hebben , had ik het kunnen doen: een ilukje
brood was voldoende geweest; maar, helaas ! ik had het zelf
niet." — „ Hoe vele aandoeningen en denkbeelden blijven
ons volllrekt vreemd, wanneer men steeds van zijn dagelijksch
brood verzekerd geweest is! Men moet, om al de fmarten
en ellenden der menschheid te begrijpen, de ondervinding
gehad hebben van die andere foort van aanwezen, waarin
elk uur, dat men leeft, een zegepraal is, op honger en dood
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'bevochten !" G 0 L D S hI IT II was langen tijd met het voltooijen
dier moeijelijke zegepraal bezig. Nog menig jaar verliep er
mede. Men moest zien, hoe hij, in zijn matrozenbuisje, nu
eens naar de liedjes Rond te luisteren, die op de (traten gezongen werden, dan weder, met drankfleschjes in de handen,
de onbellrate (legen der donkerfle achterhoeken van Londen
doorkruiste, en zich eindelijk door zijn apothekertje zag
wegjagen, omdat hij hem, in plaats van geld, gebrokene
flesfehen naar huis bragt!
Het toeval, dat fomtijds de wonderlijkfle omttandigheden
doet geboren worden, wilde, dat G 0 L D SMIT H de proeven
der eerie romans van RI C u A R D s 0 N corrigeerde ; eene be.
zigheid, die eene naauwkeurigheid en eenen arbeid vereischt,
welke de vlugtige geest des jongelings weldra moede werd.
Hij had, volgens zijne gewoonte, de welberadenheid, om
dezen toehand tegen eenen ergeren te verruilen, en maakte
zich tot repetitor van eene Disfenters- fchool, misfchien den
geplaagditen aller ttervelingen , veroordeeld om alle grilligheden der in het collegie opgeflotene jonge lieden te verduren:
zijn geduld moest hier eenen harden leertijd doorflaan. Aan
de tafel van den fchoolmeester deed het toeval hem zekeren
G RI F F IT a S ontmoeten, eigenaar van een tijdfchrift, het
Monthly Review geheeten; (*) een' man zonder bekwaam.
heid, wiens arbeidzame middelmatigheid eenen fteun vond in
den letterkundigen finaak zijner vrouw. Het Review werd op
eene zeer huifelijke wijze behandeld; man en vrouw fchre.
ven het gezamenlijk ; Mevrouw las de romans en Mijnheer
flelde er de uittrekfels en beoordeelingen van op. Daar de
Heer G RI F F I T Ii S veríiand genoeg had , om te ontdekken,
dat de jonge 0 L I VIER geen gek was, en dat hetgeen bij
voor zijne letterdienst verwachtte zich naar de geringheid
van zijnen levens tand zou afmeten, zoo nam het maand.
werk - fchrijvende huishouden volgaarne die dienften aan , en
men huurde hem, als medewerker, bijna op gelijke wijze,
als men eenen bediende huurt , om alléén al het huiswerk
te doen. G O L D S M IT H was met weinig tevreden.
Van dit oogenblik af fcheen zijn fortuin gemaakt. Er was
(*) Welk Monthly Review hier bedoeld worde, weten wij
niet. Op dat, hetwelk thans beftaat, en gedurende eene reeks
van jaren bettond , is toch wel geen enkele trek van deze
fmadelijke fchets toepasfelijk. -- Vert,
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één ding ter wereld , een eenig ding, waarvoor hij berekend
was, te weten het beroep van letterkundige. Deze weg was
nu voor hem geopend ; hij betreedt denzelven , nog altijd los
en onberaden als gewoonlijk, flater op flater ílapelende; maar
evenwel hij bezit thans het eenige, hem door de natuur ge
middel, om in het leven roem te behalen. Wordt-fchonke
hij op deze wijs niet rijk en geacht, zoo zal het zijne eigene
fchuld wezen; of liever, hij zal op den ouden weg voortgaan, maar met eenen naam en een aanzien, welke zijne
verkeerdheden niet zullen kunnen omverílooten. Wat betreft
het verkrijgen eener verfiandigheid van gedrag, die niet voor
hem beflemd was , nimmer had hij de laatdunkendheid , daarop aanfpraak te maken. Het zal dus met al zijne dwaasheden,, al, zijne ongerijmde gedragingen, al zijne kleine boer
ijdelheden, al zijne onachtzaamheid, al zijne trotfche-fche
onnoozelheid zijn, dat hij weldra zijne rol zal gaan fpelen
onder de fchranderíle geesten, de kunflenaars, de faletjonkers
der hoofdftad. Men was echter. voor zijnen roem minder toegeeflijk, dan men voor zijne armoede geweest was : het voor
geworden van bewondering en van fpot, moest hij eenen-werp
tol betalen, geëvenredigd aan den luister, met welken hij
zich omgaf.
Ziedaar het raadfel opgelost van dat geheimzinnige leven ,
dat zulk, een mengfel van belagehelijkheid en van glorie heeft
opgeleverd. Wij willen een oogenblik op zijne baan terug
om _ te verhalen , hoe G o L D S MIT u, alvorens let--tredn,
terkundig adjudant te worden, beproefd had zijn fortuin als
doctor te maken. Een aantal zijner vorige akademiekennisfen van de Univerfiteit te Dublin komen te Londen aan, en
verbazen zich , den armen G O L D S M IT H, hunnen goeden
kameraad, hunnen vrolijken drinkgenoot, wiens fchulden zij
zoo menigmaal betaald hadden, in de diepfte armoede en ver.
nedering te vinden. Zij willen eene poging doen, om hem
er uit op te heffen. Men huurt voor hem een vertrek op de
kaai, te midden van de wijk der matrozen. Men koopt hem
eenige kleedingliukken; en weldra bellaat zijne garderobe,
waarvan zijne tijdgenooten den inventaris bewaard hebben ,
uit een' groenen, 'met goud gegalonneerden, maar overouden, kaalgefleten' rok, eenen zwarten, die van 1680 dagteekende, maar bovenal uit een prachtig zwart fluweelen kleed,
almede evenwel een weinig verlieten en met een ingezet ftuk
aan de linkerzijde. Telkenmale nu de doctor bij zijne zie-
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ken, wier beurs meestal nog kranker dan hun ligchaam was,
een bezoek aflegde, poogde hij zijn fatfoen en achtbaarheid
op te houden, door zijn' hoed voor dezen lap te plaatfen,
en dien er voor te houden, zoo lang zijne vifite duurde.
Wat hij op deze wijze won, was weinig, en verminderde
nog door zijne kwalijkberadene liefdadigheid. Was het b. v.
koud, en G O L D S EVI IT H'S kamertje flechts even van de ver
voorzien, om hem voor het bevriezen te-eischtbrandflo
behoeden, zoo zonden menigmaal zijne nog armere buren
hunne dochtertjes naar den goeden doctor, om een pan-vol
fleenkolen van hein te gaan verzoeken. G O L D SM I T H gaf
ze zonder aarzelen, en kroop in zijn bed, om zich te ver.
warmen. Die zelfde kleederen, waarop hij zoo trotsch was,
en waarin geheel zijn doctorfchap beflond, werden meer dan
eens naar het pandjeshuis gebragt, om de arme kraamvrouw
te onderfteunen , die zijn vlieringbuur was. Arme G 0 L DS M I TH! bijna zou men u om uwe verkeerdheden nog meer
beminnen. Waar is het, zij vertoonden zich fomwijlen onder
eene vrij originele gedaante, en niet altijd was de rok, dien
hij tot zijne aalmoezen verpandde, zijn eigendom. Toen de
Gefchiedenis van Engeland met veel ophef geadverteerd werd,
welke een Franschman ter eere van Engeland zou fchrijven
en op de prachtigtie wijze doen drukken, vatte GOLD.
SMITH'S vaderlandsliefde vuur. Hij was op dat oogenblik
in het bezit van zeven en een' halven guinje, welke een zijner akademievrienden hem geleend had. Ijlings brengt hij dat
geld naar het bureau van inteekening, en ziet zijnen naam
op de lijst der gefopte deelnemers verfchijnen; want het
werk is nimmer in het licht gekomen.
De drie oude rokken, met welke G O L D S M I T H zich tooi.
de , waren in lorren verkeerd, en hij flierf bijna van honger.
Toen was het, dat een andere zijner makkers, de jonge MILN ER, GOLDSMITH hij zijnen vader plaatfle , die eene
fchool voor jonge Disfenters hield. De nieuwe opzigter der
tludiën was achteloozer, guller, minder op zijne belangen
bedacht, kinderachtiger in één woord, dan al de kinderen,
die rondom hem fpeelden. Zijn maandgeld was altijd verteerd , als hij het nog naauwelijks ontvangen had; en het
dochtertje van den fchoolhouder, dat met het zonderlinge
wezen medelijden had, moest hem op zekeren dag zeggen:
„ Maar, geef mij dan toch uw geld te bewaren, even als
die kinderen doen, die bang zijn het te verliezen!"
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Wij hebben gezien, hoe hij de kostfchool , of het collegae,
van MI LN E R verliet, om in dienst van GRIF F IT H S te treden. Nu was G OLD SM I T H dan bladfehrijver. Hij vat de
pen op ; hij heeft zijnen weg gevonden ; hij flaat dien in; zijne
verdienflen openbaren zich : hij heeft niets meer te vreezen.
Zonder het handwerk van eenen flechten doctor geheel en al
te laten varen, fchrijft hij boekbeoordeelingen, maakt uittrekfels, handhaaft de redacteursfchaar , zwaait den flaf der critiek,
en zijne lerfche vrienden flaan geheel verbaasd bij het vernemen, dat er' van hun' ouden kennis , den losbol 0 L I VIE R
G 0 L D 5 M IT H, nog iets wezenlijks geworden is. Een zijner
tafelmakkers , de vrolijke B R v A N T O N, en een andere vriend
zijner jeugd, HO D s 0 N geheeten , vormen voor hem eene inteekeningslijst; men roept de ban en achterban van geheel
het adellijke en onadellijke Ierland tot zijnen bijband op.
„ Ik kan onmogelijk zwijgen," fchrijft hun G 0 L D SMIT H.
,, Mijne fierheid moge onder zulk eene foort van dienstbetooning lijden, mijne dankbaarheid is er niet te minder om.
Uw edel gedrag moet de erkentenis ontvangen, die het verdient, en uwe liefdadigheid jegens mij zal nimmer uit mijne
gedachtenis verdwijnen. Voorzeker is mijn lot wel droevig,
dat ik zulke fchulden moet aangaan, zonder de hoop te hebben, dezelve immer te kunnen betalen. Ik zal hier geenen
vloed van betuigingen uitílorten , omdat zij , in eenen toefland als de mijne, naar zijdelIngfche beden om nieuwe gunstbewijzen gelijken. Het zij mij genoeg u te zeggen, hoe
veel lijden mij befpaard geworden zou zijn, indien zulk eene
hulp mij vroeger geworden ware. Verlaten, zoo als ik te
Londen was , zonder vrienden, zonder aanbeveling, zonder
geld, zonder die onbefchaamdheid, welke dit alles vervangen kan., had ik daarenboven het ongeluk, een Ier te zijn,
dat is te zeggen lid eener natie, die hier niets te hopen
heeft. Hoe menig ander zou , in mijne plaats , toevlugt gezocht hebben in zelfmoord of in oneerlijkheid. Voor beide
heb ik mij weten te hoeden ; ondanks al mijne dwaasheden
heb ik zeer moeijelijke verzoekingen weérftaan. Ongetwijfeld wenscht gij mijne levenswijs te kennen; zij heeft niets,
waarover ik behoef te blozen, en ik heb geene reden om
haar geheim te houden. Ik ben half en half doctor, half en
half poëet, en met hulp dier beide ambachten win ik den
kost zoo goed ik kan."
£enige maanden fuellen voorbij; alwat hij fchrijft, vindt
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jval; Bene ongemeene juistheid en fierlijkheid onderfcheiden de eerfle vruchten zijner penne. „ Ik zie , in het ver
hij aan zijnen vriend BRY ANTON, „ een'-fchiet,"rj
gezigteinder vol glans mij toegloren. Ik ben, in hoop en
verwachting, rijk, geëerd, beroemd ; waarlijk een hartverkwikkend vooruitzigt; en ik vind het kluchtig, eens voor
een oogenblik mijn Randpunt buiten mijzelven te nemen,
om van daar gade te ílaan , waar ik nu ben; omtrent op gelijke wijs als de kinderen doen , wanneer zij van het paard
frijgen, om te kijken, hoe zij er uitzien, als zij te paard
zitten. Waar ben ik en wat doe ik? Helaas ! ik zit op een
zolderkamertje en fchrijf om een fluk broods te winnen,
terwijl ik op mijne melkboerin wacht, die mij een Randje
maken zal, omdat de melk van de week niet betaald is."
Doch, ondanks zijne vrees voor de melkboerin, was
G 0 L D SM I T Ii dronken van verrukking over het onthaal,
hetwelk de letterkundigen hein deden. De dochter van den
goeden oom C 0 N T A RI NE was met zekeren LAW DE R gehuwd, wien het noch aan geest noch aan bekwaamheid ontbrak. „ Zeg uwen man ," fchreef haar G 0 L D SMIT II, „dat
hij een boek moet fchrijven en het bij inteekening uitgeven.
Ik zal hem zoo veel inteekenaars verfchaffen als hij zelf be.
geert; tweehonderd, zoo hij wil , in den tijd van acht dagen, en dat wel de uitflekendfle koppen van Europa."
Go L D S M I T H had zijn zolderkamertje 'nog niet verlaten,
toen reeds het prisma der hoop zijne werkelijke armoede
met de bontfie kleuren betiraalde. „ Binnen kort misfchien,"
fchreef hij aan diezelfde Mistrist L A W DE R, „ zal de oude
vriend van uwen vader den vrijen teugel kunnen vieren aan
het levendig gevoel en de gemakkelijkheid van uitdrukking,
welke hij van God ontvangen heeft. Alsdan zal hij de toonen zijner fluit aan de klanken uwer harp kunnen paren, en
vergeten , dat er een tijd was , toen hij , gelijk B UT LE R
en 0 T W A Y, als van honger flierf op de ttraten van Londen.
De toovernaf, zoo vruchtbaar in gedroomde wonderen,
G O L D S .ui IT H'S fchrijfpen , zou dezelve inderdaad bewerk
hebben, indien hij hechts in zijn werkdadig leven een-f6eligd
weinig gezond verftand en zelfbeheerfching had weten te
brengen; maar, hij wist te hopen en te droomen, en van
die droomen een boek te maken ; daar bleef liet bij. Eiij
fchreef ailerkostelijk!ie zinfneden over de middezen, om ge.
lijktijdig een fatfoeniijk, een rijk en een kundig man te wc MENGELW. 1838. NO, 5.
T
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zen ; met dat alles bleef hij een bedelaar. „ S C A R R o N ,"
fchreef hij ,„ nam den titel aan van Marquis v A N s A R B A T
(het was de naam van zijnen boekverkooper) ; waarom zou
ik geen Marquizaat van dezelfde foort kunnen opdoen? Gij.
lieden verbeeldt u daar ginds in Ierland, dat een boeken
een arme drommel moet wezen , wien de ellebogen-fchrijve
door de mouwen kijken, en die geen' anderen omgang heeft
dan met arme drommels gelijk hij; ik voor mij ben zeker,,
dat er geen Edelman in Ierland is, die zulk een goed leven
heeft en zoo goed gezelfchap ziet als de geringlle onzer
fchrijvers , diegeen zelfs , wiens bekwaamheid niet hooger
flijgt, dan tot het vertalen van den een' of anderen flechten
roman vereischt wordt."
Op deze wijs begoochelde de goede en onnoozele G o L ns M I T H zich met herfenfchimmen. Men lachte hem toe;
men erkende, dat hij vernuft had; GRIFF I T H s betaalde
hem een karig honorarium; en terwijl hij zich reeds verbeeldde op het toppunt van letterroem te ílaan, moest hij
menigmaal met eene hongerige maag gaan Ilapen , en al de
lastigheden van ongeduldige fchuldeifchers ondergaan. Eene
nieuwe gril maakt zich van dit wonderlijke herfengeftel meester : zoo hij eens heelmeester bij de armee wierd , hij, die
het er niet toe had kunnen brengen, dominé , doctor of advocaat te worden ? .... Zijn zwarte rok is al te kaal, dan
dat hij wagen durft , met denzelven aan het lijf, de vereischte
bezoeken af te leggen; hij vertrouwt zijne verlegenheid aan
G R I F F I T H S; de directeur leent hem alwat hij noodig
heeft, rok, vest , broek, het volle pak. Maar G o L D s M I T Ia
en G RI F FIT II S hadden buiten den waard gerekend , dat is
buiten het wonderlijk karakter, met hetwelk de natuur onzen held begaafd had. Zijn pakje onder den arm , vertrekt
hij, met het vaste voornemen, regelregt naar huis te gaan,
en geenen twijfel koesterende, of de medico- militaire expeditie, waartoe hij dit kleed geleend heeft, zal gebeuren en
gelukken. Doch , helaas ! voor den drempel zijner dei r ontmoet hij een' zijner zolderburen, een' man nog tienmaal armer dan hij zelf. Die man doet hem een allerontzettendst
verhaal , een dier verhalen , welke men gehoord moet heb.
ben, om te kunnen begrijpen, tot welk eene hoogte de ellende
in de groote fleden Tijgt! De huisheer is op het punt om
hem op praat te zetten, hem, zijne vrouw, zijne kinderen;
het is winter; geen dak; geen brood ! G o L n s MIT x ver-
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geef alles , zegt den armen man op hem te wachten, gaat
het pakje, waarin de kleederen van zijnen vriend G R I FF I T II s zijn , naar den lomberd brengen , en komt het daar
ontvangen geld aan zijnen buurman ter hand flehen.-vor
I-Iet was een ware diefstal , waarvan het einde eene liefdedaad
was. G RIFF! T II s vraagt zijne kleederen terug, wordt
vreefelijk toornig , toen hij verneemt , dat men , zonder zijne
toeflemming , over zijn' eigendom befchikt heeft , en jaagt
GOLDSMITH weg.
De breuk was volkomen; men wisfelde beleedigende brieven, en G o L D SM IT H werd weder doctor zonder zieken,
of liever zonder loon. Evenwel hij was verfcheidene trappen hooger geklommen; hij droeg niet meer een' gelapten
fluweelen rok ; hij was nu een doctor , die er uitzag. zoo als
het behoort; zijn fcharlaken vest à In koquelaure is tot aan
de kin toe digtgeknoopt; hij draagt den doctoralen rotting,
de broek van purpere zijde. Ongelukkiglijk vermeerdert dit
noch zijne praktijk, noch zijn inkomen. De gefchiedenis
heeft ffechts den naam van eene eenige zijner zieken bewaard.
Deze wilde niet naar zijnen raad luisteren, en verkoos liever, zich aan den geneeskundigen tact van haren apotheker
te vertrouwen. Zij deed er wél aan ; en , toen G OLD SMI T II
zich daarover bij zijnen vriend T 0 P H A nl B EAU C Lt R c beklaagde, vroeg deze: „ De dame behoorde, geloof ik, onder uwe vriendinnen ?" — y, Ja zeker." -- ,, Welnu, doctor , dan deedt gij immers zeer kwalijk. Men moet hoogilens
zijne vijanden dooden !"
Het ging Hecht met de nering; en G OLD SMIT H , de doctor, werd weldra vervangen door G 0 L D S MIT is, den fchrijver. De boekverkoopers hadden den weg leeren vinden naar
den zolder, waar een Genie zijne woonplaats had. Overladen met fchulden , die door zijne dwaze uitgaven en dolle
verteringen nog gedurig vermeerderden, vond hij het profijtelijker, alles te fchrijven, wat de boekverkoopersverlangden,
dat hij fchrijven zon , dan de Eiraten eener groote had te
flijpen in het opfporen van een' zieke. Men verlangde van
hem eene Gefehiedenis van Griekenland, en hij leverde ze;
eene Natuurlijke I-Iistorie, en hij zette zich aan het werk.
Op zekeren dag, dat G I B B ON bij hem kwam, vroeg hij
dezen , hoe toch die Indifche Koning heette, die ALE X A ND E R , den Veroveraar,, zoo veel fpels gemaakt had. „ Mo N_
TEZUMA," Zei GIBBON, en GOLDSMITH nam het antT2

248

OLIVIER GOLDSMITII, DESZELFS LEVEN EN GESCHRIFTEN.

woord voor goede munt op. Maar, die verregaande onkun.
de , die menigvuldige verkeerdheden verhinderden G OLDSM ITH niet, eene bekoorlijkheid van flijl , eene onnavolgbare
bevalligheid te bezitten, die hem, als fcnrijver, eenen onfterfelijken naam verzekeren.

DE ZOÖLOGISCHE TUIN TE LONDEN.

(Vervolg en Plot van bi. 179.)
Zonder een bezoek te geven aan de gnous en de overige antilopen in de diergaarde, gaan wij door den onderaardfchen
gang voort naar den noordelijken ruin, in onzen weg der.
waarts her duivenkot voorbijgaande met deszelfs kirrende bewoners, de armadillo, die met eenen tred voortílapt, welke
ons aan een automaat doet denken, den bever, de valken,
de kleine vijvers, waarin vrolijke eenden ronddrijven, den
trotfchen Bramin- flier, die in zijn eigen land een betooverend
-leven leidt, en den grooten Asnerikaanfchen bifon met zijn'
vreefeljjken kop en zware borst, gevormd om zijne vijanden
te flooten en omver te werpen. Wij zijn nu in den noorde.
lijken tuin , en , ons niet latende ophouden door eekhorentjes, firuisvogels, wapitis of zebra's, haasten wij ons naar
de verblijfplaats van de olifanten. Het zijn ,Iziatirche. De
twintig olifanten , die j U L I U S CA ES A R in het flrijdperk
helde tegen 500 mannen te voet, ter verlustiging der Romeinfche heeren en dames, waren naar alle waarfchijnlijkheid
1lfrikaanfche , zoowel als de twintig , die r OM P E J us, bij
de inwijding van den tempel van v EN U s VI CT R 1 Y, aan
de, werpfpiefen van eene bende Getuliërs blootfelde; maar
het volk was nog niet door bloeddorst verhard, en bij deze
laatfile gelegenheid werden de ílugge Romeinen door de dap_
perheid der olifanten in het bevrijden van eenen gewonden makker,, door hunne fchranderheid , en door den doodsangst, die zich in hunne blikken en gebaren uitdrukte, loo
getroffen, dat het ganfche amphitheater oprees, en, met ver.
wenfchingen tegen den Conful, vorderde, dat de firijd zou.
de eindigen.
Wenden wij ons van dat moordtooneel tot den welverzorg.
den bewoner van dit kleine gebied. Wij vermoeden, dat hij
her meer op zijn gemak heeft, dan de kostbaar uitgedoste
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olifanten, die de eer van de prachtige openlijke triclinia genoten. Let maar eens op hem, hoe hij in den modder zijn
toilet maakt en van daar naar het bad gaat. Nu komt hij er
geheel onder. Met welk een welgevallen laat hij het water
over zijn ganfche ligchaam ftroomen! Met welk een' wel
lust geniet hij het verkwikkende vocht! Ziet,
-

„ Hq rigt zich op en fpuit
„ Den regen uit zijn' fnuit!"
Hoort dien kreet van genoegen, en erkent, dat men geflaagd
is , om althans één dier gelukkig te maken. Maar hij verlaat het bad ,, hij gaat weder aan zijn moddertoilet ; hoe doet
hij zich in het flijk te goed! Zoo aanllonds zal hij met zijn'
fnuit ílof en gras opzamelen en het over zijnen rug heen
als ware hij bien poudré. Dat alles is voor zijne-lirojen,
welvaart van groot belang. De dikhuidige dieren zoeken gewoonlijk modderachtige plaatfen op, en het flijk, dat aan hen
blijft kleven, houdt hunne huid in gezonden laat. De opperhuid van den olifant is zeer gevoelig — gij ziet, hij wordt
in bedwang gehouden door den fchrik voor eene kleine
zweep (*) — en wanneer zij al te droog wordt, barst zij
1poedig open. Om deze reden wordt dc huid van den gevangene geölied, om ze lenig te houden; en wij waarfehuwen onze fchoonen , om j A C IC, dat is zijn naam , niet te
Ilreelen, vooral wanneer zijn vel er het meest glanzend en
débonnaire uitziet ; hare leliewitte handfchoenen loopen anders gevaar met traan te worden bezoedeld. En offchoon
hij bijzonder vriendelijk is op zondag, in de hoop van aan
zijne bewonderaars appelen en befchuit af te croonen , (want
in de zoülogifche tuinen wordt de zondag voor de vleeschvretende dieren, tot hunne groote lichting, een geheele vastendag, en voor de overigen, door de afwezigheid van fruitvrouwen en koekverkoopflers , althans een dag van meerdere
onthouding) bidden wij u toch , fchoone dames , om niet al
te nabij te komen , opdat hij niet een weinig begeerd corn() Er is altijd eene fpeer bij de hand, in geval ílerker
dwangmiddelen wogten worden gevorderd , te meer daar het
dier in kracht en grootte zeer is toegenomen; maar daardoor
wordt eene wond veroorzaakt, die niet gemakkelijk geneest,
en hoe minder de fpeer gebruikt wordt, hoe beter.
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pliment make aan de bekuVraamheid der kunstbloemenmaak.
iaet+s, en de zoo natuurlijk nagemaakte bouquet van koren
bloemen met íiróohoed en al prijs verklaart. Wij-aren
zagen eene dame, zelve eene nog fehoonere bloem, die met
moeite het gevaar ontkwam van aldus haar hoofddekfel als
entrée te betalen; en eene andere fchoone , welriekende
van het eau de Portugal, pakte hij werkelijk met zijn' fnuit
aan, blijkbaar haar voor eene geperfonifieerde oranjerie hou
Neen, voedt hem op eenen eerbiedigen afiland, en-den.
past op, dat het vocht van zijn' fnuit niet op uwe kleedjes
valt; want de glans van zijde noch fatijn zal er door verhoogd worden.
De fchranderheid, gehoorzaamheid en leerzaamheid van den
olifant zijn genoeg bekend. Zonder bij een onderwerp te
blijven ftilitaan, dat boekdeelen zou kunnen vullen, behoeven wij onze lezers Hechts te herinneren, dat de Ouden hem
zelfs tot eenen koorddanfer hebben gemaakt. P L I NI U S,
AELIANUS, SENECA, SUETONIUS, DIO, allen leggen
hieromtrent getuigenis af. Om van GA L B A'S koorddanfende
olifanten te zwijgen, wat hebben wij te denken van de tooneelvertooning, door P L I N I U S befchreven, als hij verhaalt,
dat vier van deze onhandzame koorddanfers (blijkbaar op
eene dubbele koord) voortftapten, eene draagbaar torfchende, waarop een hunner makkers lag, die eene kraamvrouw
voorfélde. Deze en dergelijke kuntlen plaatfen het fpel van
Madeanoifelle D J E C It, in onze dagen, geheel in de fchaduw.
De tlerke, bijna hadden wij gezegd, de fentimentele ge
waarvoor dit groote dier vatbaar is, heeft de aan--hectid,
dacht van alle eeuwen getrokken. Wie herinnert zich niet
den teérgévoeligen olifant , waarvan A F. L I A N U S fpreekt,
wiens bellaan als verknocht feheen aan dat van een kind,
dat het voorwerp van zijne liefde was? Nooit at hij, indien
bet kind niet tegenwoordig was ; en wanneer het wicht fliep,
dan hield het dier zich bezig met de vlixgen van deszelfs
legerltede te verjagen. Wij zouden eene menigte van anec.
doten kunnen verhalen , in onzen tijd gebeurd, en die de oude vertellingen van den beminnelijken, leerzamen en dankbaren aard van dit dier bevestigen, en tevens die bewijzen kon.
den, hoe het eene beleediging weet op te kroppen, tot dat
het gefchikte oogenblik der wrake is gekomen. Maar wij
moeten ons bekorten. Vóór dat wij echter van dit onderwerp afhappen, zal men het ons niet ten kwade duiden, ho-

TE LONDEN.

251

pen wij , dat wij een paar trekken mededeelen van c II U N V ,
zaliger gedachtenis, — van den armen c Ii UN Y, die zelfs tot
in den dood gehoorzaam was ; want te midden van de hagel.
bui van kogels, die hem trof, knielde hij neder, zelfs in
zijne vreefelijke doodsfmarten knielde hij neder, op het wel
zijnen oppasfer, ten einde aan zijne moor--bekndvla
denaars een meer wondbaar punt van zijn ligchaam aan te
bieden ! Wij kunnen ons voorfiellen, welke foort van gebed
uncle vr o Is v, hoe verre ook van profanéren verwijderd, zou
hebben opgezonden voor de handelende perfonen in dit treur
woede, welke de arme c H u NY met zijn leven-fpel!D
moest boeten, was, wij twijfelen er niet aan, veroorzaakt
door tandpijn; ja, tandpijn, lieve lezer, ontftaan uit eene
plaatfelijke oniflekiug en verergerd door de gure vlagen van
het voorjaar. C H U N Y, de levende berg, werd in bedwang
gehouden door een' kleinen dashond, dien men geleerd had,
om , bij afwezigheid van den oppasfer, over de rigchel heen
en weder te loopen, waaraan de regtflandige palen van zijn
hok waren vastgemaakt, opdat men op deze wijze den ohCant zou beletten, oni met geweld met zijn' fnuit tegen het
affchutfel te (boten en alles daardoor te doen fchudden. Een
klap met zijn' fruit, dat vreefelíjk en wonderbaar werktuig,
waarmede de olifant boomen omverrukt, gefehut wegflingert
en een cent opneemt, zou hem van het voorwerp zijner vrees
hebben kunnen bevrijden; maar daar ftond hij, zaamgekrom•
pen in eenen hock van zijn hok, met afgrijzen Harende op
den dwerg, die hem deed fidderen , en deed ons denken aan
den koopman in het tooverfprookje onder de bezoeking van
de nachtmerrie ; en toch was zijne fchranderheid groot. De
overleden Dr. wo L L AS TO N bezocht hem eens, en had eene
groote hoeveelheid noten bij zich, waarvan een goed deel,
opzettelijk daartoe uitgekozen, niet deugde en van de overigen was afgezonderd. De Doctor gaf C Ia U NY de eene
noot voor en de andere na , en van tijd tot tijd eene flechte;
langzamerhand vermeerderde hij het aantal van flechten , en
af hein eindelijk daarvan een geheele handvol. Iiet ftof en
liet vuil, dat bij liet kraken om hem heen vloog, maakte
indruk op c Ii U tv v; want toen de Doctor, na deze laatfle
gift, voortging hein weder iedere noot afzonderlijk aan te hie.
den, Inam C Ii UN Y ze met zijn' fnuit aan, legde ze op den
grond, plaatfle zijnen ontzaggelijken voet er niet juist zooveel zwaarte op, dat de fchel brak, en zoo de noot goed
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was, pikte hij de kern er uit en bragt die naar zijnen mond.
Dr. W 0 L LA S TO N zag hem dit herhaalde malen doen , zon
enkele kern te verpletteren , en was verwonderd-dern
over de naauwkeurige aanwending van zulk een verbazend
gewigt en het juiste gebruik van zulk eene onbehouwene
kracht.
Maar wij moeten den olifant verlaten voor zijnen masfiven
broeder den rhinoceros , ( rhinoceros unicornis , eene .Iziatifche foort) de perfonificatie van logge en domme kracht. Hij
ziet er uit, hoorden wij eens niet onaardig aanmerken, alsof
zijne kleederen hem niet pasten. De wederzijdfche haat tusfchen den rhinoceros en den olifant is het onderwerp ge.
weest van menig verhaal, van het fabeltje van Sindbad af tot
op de minder twijfelachtige berigten van nieuwere reizigers.
Toen deze rhinoceros hier pas was aangekomen , toonde de
olifant hem zeker weinig toegenegenheid ; maar daarvoor waren goede redenen. De'menigte, die den olifant plagt te omringen en hem met koek en vruchten te beioonen, verliet hem
voor den nieuwaangekomenen; en wij hebben bij zulke gele
armen j A C x al zijne knullen zien doen, zonder-genhd
een' enkelen toefchouwer, in de hoop van de populariteit te
zullen herwinnen, die zijn mededinger hem voor zijn aange.
zigt ontroofde. Toen deze beide dieren naar hunne nieuwe
woning werden gebragt, gebeurde er iets , dat misfchien eenig
licht kan werpen over hunnen genoemden wederzijdfchen afkeer. Zij waren vlak naast elkander gehuisvest, maar zoo,
dat de een den ander niet kon zien. Het vertrek van den
rhinoceros was van dat van den olifant door twee deuren afgefcheiden ; die, welke het naast was aan den rhinoceros, was
van eikenhout, de andere van dennenplanken. Op zekeren
dag verbrijzelde de olifant de dennenplanken met zijne flagtanden, en deed vervolgens een' aanval op de eikendeur, waar
deze uit hare hengfels werd geligt. Wat er gebeurde,-dor
vóór dat de oppasfers er bij kwamen, was natuurlijk niet bekend; maar toen zij toefchoten, vonden zij den rhinoceros
in het vertrek van den olifant, in een' regten hoek met hem
ílaande en met zijn' kop onder den buik van den olifant; de
laatiie fond, volgens het verhaal der oppasfers, te beven en
te fidderen. De jonge vrouwelijke olifant, die op dat oogenblik in hetzelfde vertrek met den grooten was opgefloten,
was blijkbaar het tooneel van den flrijd ontvlugt , door liet
bok van den rhinoceros binnen te treden , waar men haar
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rust!g vond flaan. De groote olifant en de rhinoceros wer
toen door c'e oppasfers gefcheiden, zonder dat de ont_-den
moeting eenige verwonding had ten gevolge gehad.
De betrekkelijke fchranderheid der twee dieren openbaarde
zich, kort nadat zij bezit hadden genomen van het gebouw,
dat zij thans weder hebben verlaten. Men zag op zekeren
dag den rhinoceros zijn ftroo fchuiven naar de zijde van zijn
hok, dat binnen het bereik was van den (nuit des olifants,
die dit werktuig om het einde des affchutfels heenboog en
den voorraad langzamerhand wegroofde. De aene fnuit vol
voor, de andere na verdween; maar de domme rhinoceros
ging maar altijd voort, om het ftroo daarheen te werken,
vanwaar het werd weggenomen. De uitdrukking van het
oog des olifants, terwijl hij zijn eigen bed ten koste van zij
-neozl
buurman verrijkte, was onbefchrijfelijk.
Weinige tegentlel.lingen zijn grooter, dan die tusfehen deze
zware klompen vleesch en been, en de tengere, bevallige
giraffen met hare gladde, rijk geteekende en gevlekte huid,
hoogen zwanehals , opgerigten kop en groote fchitterende
oogen , j u N o waardig, en vol van eene uitdrukking, die
alleen E D WIN LA ND S I ER zou kunnen wedergeven. De
uitgelrektheid, die zij met haar gezigt omvatten, is zeer
groot; want, zonder den kop te wenden, kunnen zij voor,
beneden en achter zich zien. Welk een grootsch denkbeeld
verkrijgen wij van de uitwerking eener verfchillende vorming
en wijziging, wanneer wij zien, dat het getal der halsbeen.
deren bij den olifant en bij de giraffe even groot is! Kun
ons verwonderen over de vreugde, waarmede LE-netoij
V A IL L A N T de eerfte fporen van de giraffe zag , of over de
verrukking, die hem bezielde, toen de eerfle uitgefirekt voor
zijne voeten lag? Hij had voor zich een dier, weiks bellaan
zelfs te dien tijde werd betwijfeld en door velen als eerie
fabel befchouwd. 'Welk een prachtig tooneel moet het zijn ,
cone geheele kudde van deze fraaije dieren te zien; en wij
kennen reizigers , die ze bij veertig en vijftig te gelijk heb
hunne lange buigzame tongen, die-benafchouwd,mt
daarvoor zoo uituiekend gevormd zijn, de bladeren der mi
mofa's afetende! Wij kunnen ons niet onthouden , hier een
uittrekfel in te lasffchen van het verflag vau den Heer T H IL' A UT over de wijze, waarop de hier aanwezige giraffes zijn
gevangen :
„ N t den Nijl te zijn opgevaren tot li'adi Valfa , nam ik
-
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kameelen en trok naar Debbat, eene provincie van Donga.
lab, vanwaar ik mij den 14 Julij 1834 naar de helling •van
Kordofan begaf. Volkomen met de plaatfelijke gelegenheid
bekend, en met de Arabieren van die ilreek op eenen vriend
voet, verbond ik hen nog naauwer aan mij door-fchapelijkn
de hoop op voordeel. Alien waren begeerig, mij op de giraffe-jagt te vergezellen; tot dusverre hadden zij enkel om
het vleesch en het vel op deze dieren jagt gemaakt. Ik
maakte van dezen opgewekten ijver der Arabieren gebruik,
en daar het faizoen ver gevorderd en gunflig was , trok ik
terfiond naar het zuidwesten van Kordofan. Op den 15 Augustus zag ik de eerfte twee giraffes. Eene fnelle jagt, op
paarden, die aan de vermoeijenisfen van de woestijn gewoon
waren, maakte ons na drie uren meesters van de groottie;
het was de moeder van een dergenen , die men thans bezit.
Daar men haar niet levend kon magtig worden, doodden de
Arabieren haar niet fabelhouwen, en, het vleesch affnijdende, bragten zij het naar het hoofdkwartier. De vervolging
van de jonge giraffe werd tot den volgenden morgen uitgefteld, daar mijne geleiders mij verzekerden, dat wij deze gemakkelijk zouden ontdekken. De Arabieren zijn groote be.
minnaars van het vleesch van dit dier. Ik nam deel aan
hunnen maaltijd en vond dien uitilekend.
„ Den volgenden morgen bij het aanbreken van den dag
begonnen de Arabieren het opfporen van de jonge giraffe,
die wij niet verre van ons Iegerkamp uit het gezigt hadden
verloren. De zandgrond der woestijn toont gemakkelijk het
fpoor aan den jager, en weldra hadden wij het uitgevonden.
Met fnelheid en in fiilte trokken wij voort, om het dier niet
te verfchrikken, terwijl wij nog op eenen affland waren.
Des morgens ten negen ure was ik in het bezit van de giraffe. Het was nu noodig, een dag of vier rust te houden, ten einde het dier eenigzins te temmen. Gedurende
dien tijd hield een Arabier het altijd vast aan een lang touw.
Langzamerhand werd het aldus gewoon aan het gezigt van
menfchen en nam een weinig voedfeI. Ik had wijfjes-kameelen daartoe medegebragt, en weldra was het genoegzaam tevreden in deszelfs toehand , en in Raat , om in kleine dagreizen den togt mede te maken.
„ Deze eerfte giraffe fielt ons in fiant, om eenigzins te
oordeelen over haren waarfchijnlijken ouderdom, daar ik haren groei en leeftrant opmerkzaam heb gadegeflagen. Toen
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zij eerst in mijne handen kwam, was het noodig , dat wij den,
vinger in haren mond Haken, om haar ce doen gelooven, dat
zij den tepel der moeder had gevat ; dan zoog het dier de melk
gretig naar zich.
„ De eerfte vlugt van de giraffe is verbazend fncl. liet
fnelfte paard, ongewoon aan de woestijn, zou haar niet zon.
der de uiteríle moeite kunnen inhalen. Indien de giraffe een'
berg bereikt , gaat zij met vlugheid daarover henen. hare
pooten, gelijk aan die van de geit, geven haar ook de ge.
makkelijkheid var. dit dier. Zij fpringt met eene verbazende
kracht over afgronden, en geene paarden kunnen in bergachtige Itreken zich met haar meten.
„ Zij zoekt bij voorkeur woudílreken op. De bladeren
der boomen maken haar voornaamile vocdfel uit. Haar bij
vorm laat toe, dat zij de hooglte toppen bereikt.-zonder
Diegene, welke door de drabieren werd gedood, was 21
Fronjche voeten hoog van de ooren tot aan de hoeven. Groe.
ne kruiden zijn ook zeer geliefd bij dit dier; maar deszelfs
bouw maakt, dat het zich met deze niet op de gewone wij
kan voeden, gelijk koeijen en paarden. Het moet daartoe-ze
de pootew wijd uitlirekken ; de twee voorpooten worden dan
langzamerhand uitgettrekt en van elkander gefcheiden ; de nek
buigt zich in een' halven cirkel, en het dier kan aldus het
gras afplukken. Maar zoodra eenig gedruiseh den maaltijd
stoort , rigt het zich met fnelheid op, en begeeft zich op de
vlugt. De giraffe eet zeer keurig en neemt blad voor blad.
Doornen en distels gebruikt zij niet, en verfchili daarin van
den kameel. Het gras, hetwelk zij nu eet, wordt voor haar
afgefneden ; maar zij eet er Hechts het boventke gedeelte van,
en laat het andere , als te hard, Iiggen. Groote zindelijkheid
is een vereischte voor haar welzijn. Zij is zeer getleld op
gezelfchap en is zeer gevoelig. Ik heb er eene tranen zien
florten, toen zij hare makkers of oppasfers niet meer zag.
„ Later zijn nog drie giraffes in mijn bezit gekomen. Met
dezelve ben ik den 21 November 1835 op Malta gekomen,
waar deze kostbare dieren met de noodige zorg worden opgepast. Om ze voor te bereiden voor het klimaat des lands,
waarheen zij zullen worden vervoerd, heb ik beter geacht
ze niet met kleeden te dekken, en tot nu toe hebben zij
van de koude geen last."
De brief, waarvan dit een uittrekfel is , werd op 1TTalta
gefchreven; later zijn de giraffes met hare Nubifcheoppasfers
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in welftand aangekomen. Ons beflek gedoogt niet, in antiquarifche onderzoekingen over den kameelpardel te treden.
Gedurende het dictatoriaat van c A ES A x fchijnt de eeríle te

Rome te zijn vertoond. In latere eeuwen is het dier uit
Europa verdwenen. B E L o N, in zijne Portraits de quelques
animaux etc. , geeft geene kwade afbeelding van de giraffe, met het volgende opfchrift i portrait de la Giraffe,
nommée en Latin Camelopardalis; les Urabes l'appellert Zur napa. Onder de afbeelding fiaat het volgende vers:
Belles de corps les giraffes et doulces
Ont en maintien du ehaineau la manière.
Leurs pieds font haults devant et bas derrière;
Poll blanc et roux; corns courtes et mousfes.
Pas ft bête voor dien vroegen tijd; maar de beenen , gelijk

te regt is opgemerkt door LE VAIL LA NT, ílaan over het
geheel in dezelfde verhouding als die van andere dieren, terwijl het verfchil in de voor- en achterpooten uit de hoogte
der fchouderbladen ontftaat.
De tapirs hun koel bad latende nemen, terwijl alles van
hitte finelt, treden wij den limbus van macauco's, eekhorens,
Inuizen en dergelijk klein gedierte binnen, en mogen ook de
chinchilla niet voorbijzien, wier huid onze fchoonen verfiert en verwarmt. De deur tegenover den ingang leidt naar
de plaats , waar de bevallige chimpanzee leefde — helaas !
dat wij moeten zeggen, leefde! ' Wij hebben een bezoek bij
de fazanten , paauwen en overige levende bewoners van de
vogelvlugt aan de noordzijde noodig, om onze fpijt deswege
te overwinnen. Welk een rijkdom van gevogelte; beide de
Indiën hebben daartoe bijgedragen, en de veldhoenders uit
de Indifche flruiken, waarvan al de verfchillende foorten,
naar het oordeel der beste Zoölogen, oorfpronkelijk afftammen, fchicceren daaronder niet name. Het verfchil tus.
fchen deze, en vooral tusfchen den Callus Banktva en zijne
affiammelingen , is groot, en heeft velen doen aarzelen, om
de meening$van T EM M I N C K en anderen anti te nemen; maar
zij , die weten , wat een lang tijdsverloop onder de verbeterende hand van den mensch kan uitwerken, zullen zich minder verwonderen. De welbekende zanger, dien men in ieder
huis vindt, waar men van zangvogels houdt, levert, door
het veranderen in een huisdier,, zoo vele verfcheidenheden
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op, en verfchilt dikwijls zoozeer van zijnen oorfprong, dat
men hem ter naauwernood zou erkennen voor een' afflamme_
ling van de vrije woudbewoners der gelukkige dalen op de
Canarifche eilanden.
Het gebrul van den vorst des wouds herinnert ons, dat wij
de groote verzamelplaats en de honden nog niet hebben bezocht; maar wij moeten door den onderaardfchen gangterugkeeren, en de fchoon(le verzameling van papegaaijen bewonderen, die er ooit geweest is. Opent uwe oogen, maar fluit
uwe ooren! Zaagt gij ooit zulk eerie pracht van alle kleuren des regenboogs? Hoordet gij ooit zulk een verfchrikkelijk gekrijsch? Wij zouden het onbefchrijfelijk geacht hebben, indien A R I ST 0 P H A NE S het niet in een koor van zijne
Vogelen juist had uitgedrukt:
Toporopo'ropozoporoporty^
Tiixxa(3zV s xa 3zi
Top oTOpaTOpoTOXIXI^íy^

hetgeen in het Hollandsch beteekent:
Torotorotorotorotoroti.nx
I{ikkabauw kikkabauw
Torotorotorotolililinx I
Let op dien fraaijen parakiet met zijne gouden vederen. Het
is eerie verfcheidenheid van de palaeornis torquatus, die naast
hem (laat. Zie, boe hij op de hand van den oppasfer zijne
teederheid op honderd innemende wijzen toont. Hij is gevormd, om de wellust van deze of gene fchoone te zijn.
Zijn fijne vorm en heerlijke kleuren zonden bij hare fchoone
hand voegen, en de kirrende liefkozingen van zijn' koralen
bek waren beter gefpild op hare lieve lippen, dan op de borftelige kin van onzen waardigen oppasfer.
Het papegaaijenhuis verlatende, komen wij bij de vijvers
voor de broeieenden, ganzen enz. Daar ziet gij naast elkander twee bevallige watervogels, de een uit de Oost, de
ander uit de West. De prachtige mandarijn-waard (anus galericulata) --- maar hij verdient op dit oogenblik naauwelijks
eenen blik; in liet vroege voorjaar vertoont hij zich geheel
getooid in zijn plumage de nöces, zoodat hij alle andere een
liever waarden in de fchaduw plaatst, de fchoone-denof
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Amerikaanfche, de zomereend, (dendronesfa fponda) zelfs
niet uitgezonderd, die daar naast hem zwemt.
En nu naar het apenpaleis, naar het heirleger van vlugge,
nieuwsgierige, kwaadaardige apen; ziet hen daar, die van
gelijke grootte vechtende om eene noot, de grootere over de
kleinere den dwingeland fpelende, fommige aan hunne flaarten flingerende, andere aan hunne handen, alle druk bezig,
alle fchreeuwende, behalve die kleine zwijgende groep in
gindfchen hoek, die met wijsgeerige droefheid toeziet,
maar toch een' zucht niet kan onderdrukken over eigenen noteloozen toeftaud. Zoo dikwijls hebben zij hunne na.
ten, als het toeval ze op hunnen weg voerde, door de fier.
keren zien wegnemen, en zich met een' floot en een' beet
moeten vergenoegen, dat zij eindelijk wanhopend en gelaten
zich aan het gewoel hebben onttrokken. Indien de eene of
andere bezoeker hunne levensgeesten wil verfrisfchen, dat
hij hun dan zijne fnuifdoos voorhoude, en de flerkere knapen
met zijn' rotting afwere!
Maar wie kan naar apen zien , wanneer hunne woning is
opgevuld met Essgelands fchoon:ie fchoonen? Flier is iedere
nuance van kleur en tint; ce beau fang, gelijk wij eens een'
hartstogtelijken Franschnian hoorden uitroepen in zijne bewondering van dit tooneel , met zulk eene emphhafe op het
woord beau, als alleen een Franschnzan kan geven; iedere
kleur van golvend haar, van den gouden zonnefchijn der teedere blonde met „ een vel als papier, vd&r dat de monnik
het met zijn zwart vocht heeft bezoedeld ," tot de donker
ravenzwarte lokken, die het heldere voorhoofd-heidvan
omgeven en de doordringende blikken van het groote zwarte
oog nog vuriger maken. Maar wij , bedaarde en deftige heeren, moeten ons van deze „ levende rozen" losrukken en den
bloemtuin binnentreden. En wel is het een fchoone bloemtuin! Zij , die weten , dat hij eerst in 1835 is aangelegd, en
zich de pracht der dahlia's van dien zelfden herfst en de far
van crocusfen in de volgende lente herinneren, benevens de
geregelde afwisfeling van bloeijende planten, zullen genegen
zijn om te denken , dat Mr. s A B I NE de tooverlamp van
AL A D I N bezit. Wij betuigen hem onzen hartelijken dank
voor het ons gefchonken genot, en wenschten, dat hij den
lof gehoord had, door menige fchoone, candidior cycnis, aan
zijn werk toegezwaaid.
Maar wij moeten eindigen. Het onderwerp is onuitputte.
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lijk , en wij vreezen , goedgunflige lezer,, dat wij , in onze
liefde voor ons Itokpaardje , reeds al te lang ten uwen koste
op hetzelve hebben rondgereden , en toch zijn wij zoo vele
zeldzaamheden geheel onopgemerkt voorbijgegaan. Door de
zuidelijke deur, die ons brengt in eene laan, welke, als de boomèn groot genoeg zullen zijn om een' Christenmensch fchaduw
te geven in plaats van fchaduw te ontvangen , een der fraaifte
in Engeland zal worden, verlaten wij den tuin, maar niet
zonder een' begeerigen en langen blik terug te taan. Floreat!

IIOE EN IIOE GOEDKOOP MEN TE PARIJS PAN MIDDAGMALEN.

(Uit het Morgenblatt.)

A

an de bar-rièère van Belleville woont een gaarkok , waar
men voor twintig (Firanfche) fluivers zoo veel eet als men
wil ; of liever, zoo veel als men binnen 25 minuten kan bin,
nenffokken, () Men eet daar, namelijk, op de klok ,pf.
De Iran, die zulks bedacht heeft, mag wel een huurkoetfer
geweest zijn. Voerlieden, metfelaars- , kuipersknechts en foortgelijke ambachtslieden zijn de gewone kalanten. Op een gegeven teeken geraken mesfen, vorken en kinnebakken in beweging. De tijd is afgemeten en derhalve kostbaar. Men
verfpit geen fekonde, om de geregten te prijzen of te gispen: elk woord rooft een' beet! Zoodra echter de eerfte
honger gelold is, roept elk om water; maar de waard is
doof aan dat oor, en ziedaar de keerzijde van dit in zijne
foort éénige middagmaal. De waardin toont zich geenszins
karig in liet toedeelen der fpijzen, en haast zich, de geledig_
de fchotels van nieuws met flerk gepeperde lamsloep te voorzi en; maar met het vullen der waterflesfchen is zij uiterst
langzaam : want, zoo elk naar welgevallen konde drinken,
wierd er te veel gegeten en te weinig voordeel behaald. Den
herhaald luiden der etensklok verkondigt het einde van den
maaltijd , en In een' oogwenk zijn fchotels , borden en tafels
laken verdwenen.
In eene der enge, morfige ftraten van de wijk St. Mar-

(*) Dit is veel of weinig, in betrekkelijken zin. De vraat
en de flokop fpijzen goedkoop; de matige en de tandelooze
nog altijd duur. Vert.
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ceau is eene gaarkeuken van één' (Fran/then) Eiuiver geves•
tigd. Dit is eene foort van keukenloterij, zoo als het fchil.
derachtige opfchrift boven de deur: Au hazard de la fourchette, (Op vorksgeluk af) reeds aanwijst. Regts van den
ingang is een groote koperen ketel vastgemetfeld, die om
2 ure des namiddags met een vocht gevuld wordt, dat men
bouillon genoemd heeft, dewijl het toch een' naam moest
hebben. Op den bodem des ketels zwemmen eenige brokken
vleesch rond, welke men, naar denzelfden grondregel , met
de welluidende namen van beef/leaks, coteletten , fricandeaux
enz. gedoopt heeft. Wanneer een toereikend aantal deelnemers daar is, begint de trekking. Elk heeft intusfchen voor
zijn' fcuiver een eigen nommer ontvangen. Zoodra de beurt
aan hem komt, wordt hem eene lange vork ter hand geheld,
met welke bij in den ketel !leekt, en het link vleesch , dat
hij daarmede prikt en ophaalt, is de prijs des winners , wien
vrouw Fortuin begunlligt. Wanneer de loterijfpeler er niets
tittrekt, dat zeer dikwijls het geval is, fielt men hem fchadeloos met eene portie van het zoogenaamde bouillon. Herhaalt hij den inzet, zoo mag hij ook de vork-operatie herhalen.
Wie lust heeft nog dieper af te dalen, die wone een'
maaltijd bij in het Hótel d'Angleterre , de verzamelplaats aller
dieven en zakkenrollers der hoofdflad. Lepels en vorken zijn
hier met ijzeren kettingjes aan de tafel vastgeklonken, dewijl
de gasten, die daar komen eten, zich zoo zeer de kwade
gewoonte hebben aangewend, om het tafelgereedfchap in den
zak te Reken , dat zij zelfs lepels en vorken, die niets waard
zijn, medenemen. Maar deze Heeren zijn bang voor (pions
(moutons , in hunne fpraak) ; en , om in hun gezelfchap veilig
te worden toegelaten, dient men wel in handen der Justitie ge.
weest te zijn. — Honger, zegt het fpreekwoord, is een
fcherp zwaard; doch, wien hier de eetlust niet vergaat, die
is het hongerlijden waard!

VOGELS, DIE DEEL AAN STAATSGESCHILLEN NEMEN.

lezer dagen kwam een zonderlinge regtstwist voor den
Lord Mayor van London. Zeker vogelkooper klaagde eenen
man aan, dat hij hem gefcholden en geflagen had. „ My.
lord," dus begon hij, „ ik bezit eerie bijzondere kunstvaar-
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digheid, om fpreeuwen, ekfters en andere converfatievogels
te leeren (preken. Daar ik een ijverig voorítander der behoudende partij ben , heb ik bij de jongile verkiezingen de kooijen
mijner welfprekende vogels niet de kleuren van den Heer
P A L M E R, den kandidaat der Tories, verfierd , en ook aan
mijne kweekelingen allerlei gezegden ter eere der Confervativen geleerd. Daar komt nu deze jongman, drijft den fpot
met mij , en wil mijne vogels leelijke woorden tegen mijne
staatkundige vrienden doen aanleeren. Ik wil het hem belet.
ten; hij geeft mij een' domp; ik giet hem een' pot niet water over het hoofd, en fiel hem in handen der congables."
De befchuldigde, o x N E OW A R D s,. van zijnen kant, droeg
zijne verdediging in dezer voege voor : „ De oude vogelhan_
delaar , hier , wilde in den beginne de radikale partij vieijen ,
tot welke ik de eer heb te behooren. Hij hoopte ook eens
kiezer te zullen worden , zender in de belastingen te dragen.
Destijds pronkte hij zijne vogelkooijen met de kleuren der
radikalen op, en leerde ook zijne vogels: „ Haal de Duivel
de Tories!" roepen; doch wij verfmaadden dezekunstgreepen.
Toen keerde hij den rok urn, heesch de Tory•kleuren op, en
onderwees zijne vogels in het roepen van.: „ Haal' de Duivel.
de Radikalen !" De arme vogels raakten hierdoor in de war ,
en begroeteden de voorbijgangers nu eens niet den eenen
kreet, dan weder met den anderen, hetwelk mij hartelijk
deed lagchen. Dit nu nam de vogelvanger kwalijk, en alstoen fchoof ik hem eenigzins onzacht ter zijde." — De uit.
fpraak van den Lord Mayor luidde aldus: „ Of t:we partij
Tory, Radikaal of IJ'zlg is, of ook al deze Ineeningen te
gelijk heeft, doet hier niets ter zake. Gij moet borgtogt
,tellen voor uw. volgend gedrag. Overigens waren de vogels
niets minder dan inconfeguent: door beide, de Tories en de
Radikalen, naar den drommel te Zvenfchen, toonen zij, vijanden van de twee uiterften en goede Whigs te zijn."

VE RNUFTJGE OOSTINDISCIIE MIEREN.

Batavia, 1 Nov. 1837.
Mijnheer de Redacteur der Vaders. Letterhef
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eenige opmerkingen van den Heer s r R E s over de Mieren ,
medegedeeld door den Heer it I R B Y. Ik herinnerde mij daar
bijzonderheid, welke ik zelf bij deze diertjes had-bijen
waargenomen, en waarvan ik de vrijheid neme UEd. melding
te maken.
Het was in de maand Februarij 1836, dat ik des avonds,
te Batavia, in mijne fludeerkamer zittende, een' half-dooden
zoogenoemden kakkerlak naast mij in het ventlerraam ontdekte. Weldra waren de mieren, die haar nest in hetzelfde
vensterraam , niet ver van de plaats des zieltogenden kakker.
laks, hadden, door eene harer afgezondenen, welke gewoon
rondom het nest, als op verkenning, rondzwerven, ge--lijk
waarfchuwd, en in een oogenblik was de buit door een aan
dat ijverig volkje befprongen. Ik leide mijne pen-talvn
neder, en zetzede mij er toe, om dit fchouwfpel aandachtig
gade te flaan. Eenige minuten lang verdedigde zich de kak
zijne pooten, en weerde-kerla,diopnugmet
zijne vijanden af. Maar eindelijk, door vermoeijenis uitgeput, den geest gevende, was hun eerfie werk, hem naar
hunne magazijnen te liepen. Zij trokken hem dus langs den
muur opwaarts tot voor de opening of ingang van het nest,
doch konden hem, in weerwil van herhaalde pogingen, er
niet binnen brengen: 'het doode beestje was te groot, en,
hetzij regt voor den ingang, of dwars er voor, alles was
vruchteloos. Nu fchenen de mieren raad te beleggen: zij
lieten den buit naar beneden zakken, fchoolden digt opeen,
liepen door elkander met eene onbefchrijfelijke drukte ; een
ieder fcheen de andere iets in te fluisteren, en ten laatfile
begaven zich eenigen in het nest. Spoedig echter keerden
zij terug, gevolgd van vijf of zes groote mieren, welke ik
met den naam van opzieners of hoofden zou bellempelen..
Deze bezagen den buit van alle zijden met veel naauwkeurigheid, liepen af en tae, heen en weder, gingen weg en
keerden terug, als waren zij onzeker, wat hun te doen fond.
Op eens vielen zij aan, en kapten of knipten hem , met hunne, voor het bloote oog duidelijk zigtbare, fchaarbekken,
digt bij den romp, de pooten af. En toen deze amputatie,
tot mijne groote verbazing, verrigt was, werd de kakkerlak door de kleine mieren weder opgefleept, en, zonder verdere verhindering , in de voorraadkamer neergelegd.
Wanneer UEd. deze kleine bijdrage tot de Natuurlijke Gefchiedenis der Mieren waardig keurt onder de oogen van het
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letterlievend Publiek gebragt te worden, verzoek ik UEd.
beleefdelijk, dezelve in uw Tijdfchrift een plaatsje te ver
-gune.(*)
Ik lieb de eer met hoogachting te zijn
UEd. Gehoorz. Dienaar
S. A. BUDDINGH,

Th. Dr. en Predikant te Batavia.
(*) Wij bevelen ons Tijdfcbrife voor meerdere bijdragen van foortgelijken
of anderen aard uic het verre land. Redact.

EERLIJKE WIJS OM EEN VALSCH BANKROET TE MAKEN.

Een elegante, jonge en rijke Franschman woonde eenigen
tijd te Londen , en nam er een' Engelfchen kle@rmaker aan ,
den eerhen der stad, een' kunflenaar, door wien geheel de
Adel en al de aanzienlijken gekleed werden; Natuurlijk is
deze fnijder zeer rijk; hij bezit eene villa, met park, oranieriën en alwet er toe behoort; zijne uitgebreide werkplaat fen 4ijn in afdeelingen gefplitst, als een ministerie; zijne
gezellen noemt hij zijne beambten , en moet hij iemand de
maat komen nemen, zoo verfchijnt hij Heeds in een zeer fierlijk eigen rijtuig. De jonge Franschman werd goed door
hem bediend, en, daar hij niet gewoon was fchulden te maken, verzocht hij om de rekening. „ Mijnheer wil zeker
fchertfen ," gaf de fnijder ten antwoord. „ Is Mijnheer niet
met mij tevreden ? De rekening? Nooit van mijn leven !"
Met deze woorden ging de kieêrmaker heen. De jonge
Eransc,rzman vroeg hem naderhand nog herhaalde malen, maar
altijd ie vergeefs, om zijne rekening. Eindelijk, na langen
tijd, verfcheen, in zwart gewaad, een man van de wet,
verklaarde, dat de beroemde fnijder FRANK bankroet gemaakt
had, en dat nu de fchuldeifchers deszelfs uitílaande pretenfiën poogden te incasféren. De jonge Franschman verwon
zich zeer,, en betaalde. Een kwartier uurs daarna ver -der
Mijnheer F R A N it, even opgeruimd als altijd, en met-fchen
dezelfde weelde omgeven. „ Heer FRANK ," fprak de
F,ransc,'zinan hem aan, „ zoo even heb ik vernomen. ... het
doet mij van harte leed...." — „ Wat dan ?.... 0, ik
begrijp.... Daar heb ik de nieuwile vestenfioffen; zal Mijnheer er ook iets van verkiezen ?" De Franschman kon van
zijne verbazing niet terugkomen, tot dat de fnijder zelf hem
U2
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het raadfel oploste. „De Engelfche Aristocratic," zeide hij,
„ heeft een' bijzonderen trots en eene geheel eigene wijs van
de dingen te befchouwen; zoo houdt zij het voor eene erge
zonde tegen het betamelijke, wanneer men haar om betaling
van het een of ander aanfpreekt. Een kleedermaker, die
eene rekening inlevert, verliest een' klant. Men betaalt
hein , en laat niets meer bij hem maken. Zijn geld te krijgen, wordt dus een netelig ding. Wat doet nu de man,
zoo bij ílim , genoeg is ? Hij fpeelt bankroet, laat zijne
fchuldeifchers komen, en draagt hun op, zijne uitflaande
vorderingen te innen. De fashionable, die zijnen kleedermaker niet betaald zou hebben , betaalt zonder weérzin eenen
man, dien hij niet kent." Om deze reden maakt dan ook de
Heer r RANK regelmatig om de twee jaren bankroet, blijft
echter natuurlijk, dien onverminderd, fchatrijk , en geniet
het onwankelbaarule crediet.
DIEPDOORDACHTE UITSPRAAK.

Voor de Engel/ehe Asfifes verfcheen onlangs eene oude
vrouw,, wegens een' onbeduidenden diefflal. Zij bekende
haar vergrijp; maar het bleek, dat zij tot denzelven door
bittere armoede gekomen was. De uitfpraak der Gezworenen luidde: „ Wij vinden de aangeklaagde niet fchuJdig;
maar wij hopen, dat zij 't niet weêr zal doen."
EEUWIGE VREDE.

T

oen NAPOLEON, na een' gewonnen firijd, over het met
Franfche lijken bedekte flegveld reed, fprak hij tot zijn gevolg: „ Deze. dooden hebben heden der Natie een' eeuwi.
gen vrede bevochten." — Een der zijnen, den krijg
moede, zeide half luid: „ Dien zullen zij wel uitfluitend
,, voor zich behouden !" — De Keizer zweeg en — nam
een fnuifje.
DE VERKQOPING.

Ml

en zou , in. zeker dorp, een' boeren -boêl verkoopen ;
De tijd was daar; men. zag de dorpelingen loopes;
't. Geregt verfcheen nog uiet;, tot korting van den tijd
Nam, men zijn toevlugt tot de flesh; een woordenflrijd
Werd dra, gelijk het gaat, gevolgd door bakkeliien;
De flagen vielen digt; een Jood hield zich ter zijên,
En fprak : „ Wat vreemde zaak is dat!
Geen raarder auctie zag ik nog in al mijn dagen;
, (Ik mag geen Jood zijn. zoo ik 't vat!)
„ Hier wort, nog eer een bod gedaan is, tocgefagcn.
-

?

MENGEL WERK.
IETS , OVER HET UITERLIJK AANZIEN VAN OUDE
HANDSCHRIFTEN, VOOR ZOO VERRE HETZELVE
DIENSTBAAR IS, OM DERZELVER OUDERDOM

EN ECHTHEID TE BEPALEN.

Door
Mr. L. A. J. W. S L o E T , te Zutphen.
11 y a moms d'inconvéniens à ne faire qu'efeurrer
certaines matières, qu'à prétendre les épuifer.
NOUVELLE DIPLOMATIQUE.

n

aar is eerre wetenfchap , welke weinig beoefenaren
telt , en wier beminnaars niet zelden door het algemeen
met een medelijdend oog worden aangezien. De naam
welken de onderzoeker in die wetenfchap draagt, wordt
dikwerf fpottenderwijze genoemd. IIet valt ook niet te
ontkennen , dat , na jaren in het Plof der eeuwen te heb
gewroet, zijne pogingen zelden met fchitterende uit -ben
worden bekroond. En toch is de wetenfchap,-komílen
welke hij beoefent, van het hoogíle gewigt. Zij over
tuigt ons , dat hetgeen men ons verhaalt van de volken
der oudheid, van hunne daden en zeden, van hunne
kunst en wetenfchap, geen verzinfel van latere dagen
is. Zij is de groote fakkel , die in de duisternis des
voortijds licht verfchaft. Zij heeft, boven zoo vele andere wetenfchappen, het fchoone voorregt van ook dienstbaar te zijn tot de bevestiging van ons geloof, dat de
Godsdienst , welke wij belijden , op waarheid is gegrond.
let één woord : zij verzekert ons , dat de Gefclliedenis
Beene logen is.
l)ie wetenfchap is de kennis van oude handfchriften ,
le zoogenaatnde diplo,mnatiek.
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Over die wetenfchap wenschte ik eenige oogenblikken
te fpreken. Ik zal echter niet treden in eene dorre befchouwing of opfomming van de kenteekenen , waaraan
men de echtheid of onechtheid van eenig Iluk kan toetfen. Ik zal uwe aandacht niet vermoeijen met eene opgave van de verfchillende wijzen, op welke men de dag
een Charter ontdekt ; ook niet in eene-teknigva
verklaring treden van de verfchillende verkorte wijzen
van fchrijven , of uitweiden over den zin van Middel
woorden of uitdrukkingen. Ik zal niet fpre--euwfch
ken over monogramma , monocondilia , chrismata , hypogrammoi of laminae interrafiles enz. enz. Ik zal mij
alleen bepalen bij eene korte befchouwing van het uiterlijk aanzien van oude handfchriften, voor zoo verre hetzelve dienstbaar is , om derzelver ouderdom en echtheid
te bepalen. (*)
Daar is waarfchijnlijk geene uitvinding, welke het
Inenschdo.m zoo veel hells heeft aangebragt , als die ,
waardoor men in flaat is , door het teekenen of if eilen
van eenige kleine figuren , het gedenken aan gebeurtenis fen te bewaren , of gedachten en denkbeelden aan anderen mede te deelen. Wij allen, van onze prille jeugd
af aan met die uitvinding bekend , maken van dezelve
dagelijks gebruik, zonder veel aan derzelver hoog ge
te denken. Doch ik vraag het u, wat zoude er-wigt
van het menschdom geworden zijn , wanneer niet deszelfs algoede Schepper aan hetzelve het vernuft hadde
gegeven , om de fchrijf kunst , vooral zoo als wij die
door letters uitoefenen, uit te vinden? Vruchteloos is
fleeds het onderzoek van velen geweest naar den uitvinder dezer onfchatbare kunst , vooral naar hem, die dezelve tot die volkomenheid heeft gebragt , om , door
eenige weinige teekenen, alle klanken, welke de mensch
kan uiten , aanfchouwelijk voor oogen te (lellen.
(*) Bij het houden dezer Verhandeling voor een gemengd
gezelfchap van hoorders , trachtte de Spreker het gezegde
door oorfpronkelijke ítukken op te helderen of aan te toonen.
De lezer wordt verzocht dit in het oog te houden.
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Ik zal mij met geene gisfingen daaromtrent inlaten ,
maar Hechts aanvoeren , dat mij het gevoelen van hen
het aannemelijkst voorkomt , welke Ieeren, dat men heeft
geteekend vóór dat men fchreef. Toen de Mexioanen
aan M 0 N T E Z U MA kennis van de landing der Spanjaardcn wilden geven , zonden zij aan dien Vorst een
ftuk doek , waarop alles , wat er was voorgevallen ,
naauwkeurig fI and afgebeeld. Het nimmer rustend menfchelijk vernuft verkortte deze wijze van gebeurtenisfen
mede te deelen. Om een' lakenvolder aan te duiden,
teekenden de Egyptenaren twee menfchenvoeten in het
water ílaande. Men verzon teekenen , om ook gewaar.
wordingen en hartstogten te kunnen uitdrukken. Ver
gebruikte men een teeken voor lederen klank of-volgens
lettergreep van eenig woord, tot dat eindelijk niet meer
ieder woord in klanken, maar iedere klank in onder
werd verdeeld ; zoodat men , door-fcheidntk
middel van fleeds herhaalde en afwisfelende zamenvoeging van weinige letteren, thans in Raat is, met even
veel naauwkeurigheid als gemak, alle gedachten af te beelden en uit te drukken. Rotfen zullen wel het eerst
dienstbaar zijn geweest tot het ontvangen van eenig
fchrift of teekening, die dienen moest, om eene merk
gebeurtenis aan de nakomelingfehap over te-wardige
brengen. De lteenklompen in den indostan , de holen
van Scandinavié leveren , met hunne Runen en Sanscritifche teekenen, daarvan het bewijs. Het gebruik van
zuilen en kolommen, bij de Ouden zoo veelvuldig, heeft
welligt vandaar zijnen oorfprong.
Draagbare fchriften waren oudtijds ook van fleen.
Wanneer de last , aan M o z E s gegeven , om de wet op
fteenen tafelen te griffelen , door V 0 L T Al Ia F, wordt
befpot , maakt deze zich , door zijne onervarenheid in
de gefchicdenis der oudheid , zelf befpottelijk.
De Romeinen bezigden houten plankjes , eerst onbereid, doch naderhand met eene laag was overtogen.
P L A U T U S laat iemand, welke Benen brief wilde fchrijven , vragen om eene lift, was, plankjes en een' draad;
V9
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deze laattle zal hebben gediend om den brief toe te m ,
ken. In de Middeleeuwen bezigde men ook nog met
was bedekte. plankjes, om aanteekeningen te maken.
Sommige derzelven zijn nog tot onze tijden bewaard
gebleven. Zij hadden ook dunne ivoren plaatjes , waarop met lood werd gefchreven. De fchors van boomen ,
vooral van de linde , hetzij in haren natuurlijken Etaat ,
hetzij tot eene foort van papier bereid , was hun ook
dienstbaar om op te fchrijven. Het woord liber is daarvan afkomílig. S U E TON I U S fpreekt van loodpapier
(charta plombea) , waarmede N E R o achteroverliggende
zijne borst bezwaarde , ten einde zijne flem te vertierken. Uit deze omt'andigheid zoude men kunnen twijfelen , of die charta plombea wel om op te fchrijven
moest dienen, M 0 N T F AU C 0 N heeft echter een boekje , zamengefteld uit looden plaatjes , gezien (*).
Deze ftoffen waren zeer gebrekkig, en het was een
groote flap tot volmaking , toen men uitdacht , om met
eenig gekleurd vocht op zachte, buigzame íloifen de
letters te (tellen. Het eerst gebruikte men hiertoe geiten.
of kalfsvellen. Van deze , gewoonlijk rood of geel geverwd , maakte men eene rol, die fomtijds , door ver
aaneengehechte vellen , 100 voeten lang was. -fchilend
In het Dominikaner-klooster te Bologna bevond zich
eene lederen rol , waarop de beide boeken van E S D R A
gefchreven waren. Dit íluk werd met veel zorg bewaard , wijl men meende , dat het door E S D R A
zelven zoude gefchreven zijn. Te Cambridge bevindt
zich mede eene dusdanige rol , welke B U C H A N A N
van de Joodfche Negers van Molabar ontving. Deze
rol , de 5 boeken van MO z E s bevattende, was in haar
geheel 90 Eng. voeten lang. Het boek Leviticus en
een gedeelte van Deuteronomium echter ontbreekt , en
(*) Over de ftoffen, waarop de Romeinen fchreven, en
den vorm, welken zij aan hunne fchriften gaven, wordt veel
licht verfpreid door U L P IA N U S, in L. 52 f. de Leg. 3.
Volgens den Cod. Theod. moesten de wetten gefchreven worden: aeris tabulis vel cerufatis auf linteis mappis.

\AN OUDE HANI)SCIIRIFTEN.

269

toch bellaat de rol nog uit 37 rood geverwde geitenvellen, is 48 voeten lang en 22 duimen breed. Dit handtchrift is een der beiangrijkfle , welke er beítaan , en
kan Hechts vergeleken worden met die op geitenvellen
gefchr(.wene rol, welke FERDINAND CORTES aan
1C A RE L V uit Mexico zond , en die thans te LPeenen
bewaard wordt.
De Joden wisten de verfchillende vellen hunner rollen
met zoo veel kunst te verbinden, dat men de aaneenhechting niet konde hefpeuren , hetgeen tot groote verwondering van PTOLEMEUS PHILADELPHUS ver
toen de 70 ouden , door E L E A ZAR aan hem-{lrekt,
afgezonden , de rollen, waarop de wet met gouden letteren gefchreven fond, voor hem openden. (*)
De wijze , om het gefchrevene, niet tot boeken te
vouwen of in te naaijeu , maar, door aaneenhechting van
verfchillende fokken , tot eene rol , volumen , te maken,
was in de Middeleeuwen hier te lande zeer gebruikelijk.
Vandaar , dat wij nog spreken van tiend- en thinsrollen,
welke nog wel eens enkel in haren oorfpronkelijken
ftaat voorkomen. Ik heb zoodanige thinsrol, welke eene
lengte van 2,10 Ned. ellen heeft.
Door cone bijzondere wijze van bereiding van fchapenof kalfsvellen vervaardigt men het parkement (t) , eene
ítof,, hij uitflek gefchikt om befchreven te worden met
flukken , welke langdurig bewaard moeten blijven, zoodat ook oudtijds zeer veel gebruik van hetzelve is gemaakt. Voor kostbare handfchriften kleurde men het..
zelve purper , donkerblaauw of violet. In Engeland
bevindt zich een gedeelte des Nieuwen Verbonds , dat
geacht wordt uit de 4de eeuw te zijn. Het is met zilveren letters op purper parkement gefchreven.
De kennis van parkement is dienstbaar,, om over den
(*) Hoezeer de Ouden ook op ingewanden van dieren en
vellen van visfchen fchreven, zoo zijn waarfchijnlijk geene
materiéle bewijzen daarvan tot ons gekomen.
(t) Van kalfsvel gemaakt, noemt men het gewoonlijk
v et
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ouderdom van eenig íluk te oordeelen. Stukken op hard,
hoornachtig parkement zijn meestal van jongere dagteekening; maar zijn dezelve gefchreven op zacht, foms
eenigzins mollig franeijn, dan is men bijna zeker, dat
men een handibhrift uit den ouden tijd in handen heeft.
Van ftükken-, op parkement gefchreven, verdienen diegene, welke men dubbele noemt, eene bijzondere opmerking. Deze, ook palimpfesten, codices erafi of refcripti genoemd, zijn eigenlijk handfchriften, waarvan
men het oude fchrift uitgemaakt en waarop men op nieuw
geféhreveti heeft', in eenen tijd, waarin het parkement en
het Egyptifche papier duur en het katoen - papier nog
niet uitgevonden was. Ongelukkigerwijze achtte men in
dien tijd de Legenden van Heiligen meer,, dan de mees
Schrijvers ; en de monniken , in-terilukndasf
het bezit van • die Rukken, deden, door koken in water,
weken in kalkwater of wrijven met puimfleen, het fchrift
van het parkement, waarop die fchatten der oudheid ftonden, ver'dwijnen, of bedekten dezelve met eene zekere
korst, waarna zij hunne beuzelingen op het uitgewischte
patkement fchreven: Met een taai geduld is het gelukt,
ook dat oudere fchrift te lezen. Het is bekend , welke
belangrijke (lukken de beroemde A N G E L o MA j o door
het ontcijferen van palimpfesten aan het licht heeft
gebragt.
Ih de ffilflaande wateren , welke de Nijl na zijne jaar
achterlaat, groeit eene plant, welke-Iljkfcheovrtming
is
bij' uit{lék vatbaar , om uit dezelve eene zelfllandigheid , gefchikt om op te fchrijven, daar te flehen. PL t^v rv's geeft ons eene befchrijving, hoedanig men uit die
plant, het papierriet genaamd, papier (charta) vervaardig.
de. Deze bewerking fchijnt hierop neder te, komen : Men
verdeelde met eene naald den ílengel in zeer dunne blader.,
welke men kruifelings over elkander op eene tafel legde,
zoodat dezelve als 't ware een weeffel vormden, doch waaraan de zamenhechting nog ontbrak. Om hierin te voor
bevochtigde men het met water uit den Nil, dat,-zien,
troebel en met kleiachtige deeltjes bezwangerd zijnde ,
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cie uitwerking van lijm deed en de holligheden vulde. De
papyrus-ftrooken, alzoo over elkander gelegd en bevochtigd,
f}elden fpoedig eene zamenhangende gelijmde masfa daar,
aan welke men, na in de zonnehitte gedroogd te zijn, door
eene flerke perfing, de noodige gladheid gaf. De Egyptenaren dreven een' grooten handel in het papyrus, daar het
zich, door ligtheid, goede hoedanigheid en gemakkelijke
vervaardiging, voordeelig van andere ftoffen onderfcheidde.
'Tot in de 7de eeuw onzer jaartelling was deze f'tof zeer
algemeen in gebruik , zoodanig zelfs , dat het woord
papier en charter in vele hedendaagfche talen nog gebe
wordt , om de zelfítandigheid, waarop men fchrijft,-zigd
aan te duiden. Later werd het door het katoen-papier
en het parkement verdrongen , zoodat het na de 12de
eeuw niet meer gebezigd werd, en de kunst, om het te
vervaardigen , hoe eenvoudig ook door P L I N I US opgegeven , verloren ging.
De opdelvingen , in het wedergevondene Herculanum
gedaan , hebben, vele papyrus-rollen opgeleverd, welke
men tot nog toe niet dan met groote moeite gebrekkig
heeft kunnen ontrollen en lezen. De beroemde natuur.
onderzoeker D A V Y heeft daartoe vele en herhaalde proeven in liet werk gefreld. Hij ontdekte, dat die rollen
niet, zoo als men op derzelver uiterlijk aanzien zoude
meenen, door de lava verbrand zijn, maar dat dezelve
verkeeren in eenen ffaat, welke veel overeenkomst met
fleenkolen heeft. De te voren losfe bladen vormen thans
Léne masfa, aaneengehecht door eene zelfftandigheid,
welke het gevolg fchijnt te zijn van eene fcheikündige
werking op de plantaardige deelen , gedurende de vele
eeuwen , die er verloopen zijn , federt zij onder de lava
bedolven werden. Van deze ontdekking uitgaande , heeft
D A V Y alles , wat de fcheikunde vermogt , in het werk
gefteld, om deze masfa te ontbinden ; doch zijn onvermoeid pogen is met geen zeer gelukkig gevolg bekroond
geworden. Van meer dan 2000 rollen is het hem ge
ruim 300 minder verkoolde weder te ontrollen -lukt,,
waarvan Hechts een honderdtal leesbaar is. De midde-
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len , namelijk , welke men kan aanwenden om het ontrollen daar te Rellen , doen het fchrift meestal geheel
verdwijnen.
Het papier uit katoen vervaardigd , waarvan men de
uitvinding aan het Oosten toekent , kan geacht worden
het Egyptifche vervangen te hebben. Dit papier,, ter
onderfcheiding van dat , uit den papyrus gemaakt, charta bombacina, cuthunea genaamd, werd het meest door
de Grieken van de 9de tot de 13de eeuw gebruikt. De
Arabieren bragten het in de Ilde eeuw naar Spanje,
waar zij de eerfte papiermolens flichteden. Men ver
dit papier uit het ruwe katoen. Men verbe--vardige
terde de hoedanigheid , en- verminderde tevens den prijs ,
toen men het uit linnen lompen zamenf}elde, welke wijze van papiermaken * nog heden ten dage overal in Europa en Amerika wordt gevolgd. In 1762 loofde onze
beroemde iu E E R NI A N een' prijs van 25 dukaten uit
aan dengenen , die het oudfte fï:uk , op lompen of linnen
papier gefchreven , zoude aanwijzen. Hetgeen verfchillende Geleerden hem daaromtrent mededeelden, maakte
hij in 1767 bekend. De uitkomst was toen, dat het
vóór het jaar 1500 reeds beftond. Latere nafporingen hebben doen zien, dat men in het noorden van
Spanje het eerst dit papier bezigde. In Frankrijk
werd het vóór 1270 en in Duitschland in 1319 gebruikt.
Zeer moeijelijk zal het Reeds blijven , om uit de omf'candigheid, dat eenig fluk op katoen- of linnen papier
gefchreven is , tot deszelfs ouderdom of echtheid te befluiten. Aannemende , dat men in het zuidelijke Europa
meer katoen -, in het noordelijke meer linnen papier gebruikte , kan dit eenigzins tot leiddraad firekken. De
ontdekking van 1) U T P.O C H E T, dat de draden van vlas
cylindrisch, die van boomwol platgedrukt en fchroefvormig zijn , en dat zij deze kenteekenen niet alleen in
alle weeffels , maar zelfs in het papier behouden, is gewigtig, om niet juistheid te kunnen bepalen , uit welke
van beide floffen eenig papier vervaardigd is. De Chinczen vervaardigen hun papier uit jong en dun bamboes-
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riet, uit de fchors van den papier-moerbeziënboom en uit
andere zclfftandigheden. Proefnemingen, om weder op
nieuw uit den papyrus, gewoon riet, ftroo, flib uit flooren , de Syrifche zijdeplant papier te maken, zijn wel in
het klein gelukt , maar zullen , om de kostbaarheid der
bewerking , denkelijk vooreest in het groot niet herhaald worden.
Zoo lang men op fleenen , metalen , hout of met was
overtogene plankjes fchreef, bediende men zich van een
puntig werktuig , ten einde de letters , om mij zoo eens
uit te drukken , te krabben. Ons hedendaagsch woord
Jlijl is van den Latijnfchen naam van dat werktuig, flïlus, afkomflig. De Rofneinen maakten voor hunne dagelijkfche behoeften veel gebruik van de reeds vermelde,
niet was overfirekene plankjes , die zij bij zich droegen.
De flilus werd dan ook fours een moorddadig werktuig.
C i s A R verdedigde er zich mede, toen hij werd ver
Daar de advocaten , om aan hunne redenen de-mord.
noodige klein bij te zetten, niet zelden elkander met hunne fchrijfwerktuigen wonden toebragten , zoo werd het
aan Romes pleitbezorgers verboden, hun' íäj1 in de regt zaal mede te brengen.
Om gekleurde vochten tot fchrijven te bezigen , ge
eerst , zoo als de Chinezen thans nog doen,-bruiktemn
een kwastje of penfeel ; naderhand een riet, tot dat men
zich in de 7de eeuw van vogelvederen begon te bedienen, welke, na twaalf eeuwen goed bevonden te zijn,
thans door metalen pennen flaan vervangen te worden.
Mogt zulks wezenlijk gebeuren, dan hopen wij , dat
geene Perryaanfche , Mordanfche of hoe ook genaamde
í}alen pen immer , als in ouden tijd de flijlen , tot bloedige einden mag aangewend worden , en dat men fleeds
in eenen overdragtelijken zin zal moeten opvatten liet
zeggen van Vader C A T S:

Her felíle wapen, dat ik ken ,
Is 't puntje van een radde pen.
De inkt is een groot hulpmiddel, om den ouderlom F de echtheid van Benig fick te ontwaren , en
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ervarene kenners van oude handfchriften weten met vrij
groote naauwkeurigheid gevolgen uit denzelven te trekken. Men moet echter niet uit het oog verliezen ,
dat de gelleidheid van het parkement eenen grooten
invloed op de kleur van den inkt uitoefent. Het
is niet met zekerheid bekend , waaruit de inkt der Ouden beflond. Men gist uit gom , met roet of gebrand
ivoor. Zeker is het, dat dezelve zwarter en duurzamer
dan de hedendaagfche is , vooral die, waarvan men zich
tot de 13de eeuw bediende. Na dit tijdvak verliest dezelve van zijne zwarte kleur, zijnde de meeste ílukken
uit de .14de met geel geworden inkt gefchreven. In de
volgende eeuw wordt de inkt weder zwarter, waarfchijnlijk doordien men toen eene nieuwe uitvinding volgde ,
en den inkt vervaardigde op dezelfde wijze als thans ;
want dat men zulks deed, blijkt uit het volgende recept : „ Neempt 5 pinte waeters , better regenwaeter
„ dan ander, en doet daerin 10 bet gallen en 10 loet
„ koepperroets, elk all kleyne gef'oeten, en 8 loet gummen,, off oeck 10 loet , ende doet dit te faemen in
„ enen pot off kannen, en roert et 3 off 4 daegen lanck
wal umtue , des daeges 5 of 6 werve , wo meer wo
„ better. En nae den 3 daegen laetet Pille ítaen claeren
„ enen dagh eon ene nacht lanck, dan mocht dii medde
„ fchriven. Neemdii wiin dat is better dan waeter en
„ better is roeden wiin dan de witte , off half wiin en
half waeter is oeck guet." Dit recept werd fiellig of
voor zeer goed of voor nieuw gehouden, daar het de
eer heeft in een „ boek der kentenisfen der ilad Zut„ phen ," loopende over de jaren 1454 tot 1461 , midden tusfchen regterlijke akten van het jaar 1460, geprotocolleerd te zijn.
Hoezeer de inkt gewoonlijk zwart is, zoo had men
hem ook rood, blaauw,, groen of geel. De Griekfche
Keizers teekenden hunnen naam met den purperen of
heiligen inkt. Enkele voorbeelden beflaan er van witten
inkt. Zoo vonden de Rusfeu , vóór meer dan eene
eeuw, bij de Kalmukkeu , boeken , niet alleen opmerkelijk door dcrzclver vorm , als zijnde zeer lang en zeer
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final, maar ook daardoor, dat het fchrift wit was op
eenen zwarten grond.
Oudtijds fchreef men ook met gouden en zilveren letteren. Wij zagen er een voorbeeld van bij de joden.
G A J U s leert het ons van de Romeinen. (*) De
handfchriften, waarin ze voorkomen, zijn meest uit
de 8fte , 9de en 10de eeuw. De Bijbel en een Getijdenboek van K A R É L den Grooten , berustende in de Koninklijke Bibliotheek te Parijs , en het reeds vermelde
handfchrift van het Nieuwe Verbond, munten door dat
goudfchrift bijzonder uit. Deze kunst der goudfchrijvers (xpvcóypu^ooi) is lang verloren geweest, maar te-

ruggevonden door dienzelfden onderzoekenden, doch al
te nederigen Gelderschman , welke de Glasfchilderkunst
zoo heerlijk heeft doen herleven.
Het lijdt geen' twijfel , of oudtijds fchreven de menfchen , even als thans , zeer verfchillend. Het is daar
zeer moeijelijk, vaste regels voor de kennis van-dor
het fchrift in de verfchillende tijdperken te bepalen. Eigene opmerking en gedurig lezen van ftukken geven den
oudheidminnaar eene hebbelijkheid tot het bepalen van
den ouderdom van ftukken, welke hem zelden zal bedriegen , doch waarvan de regels niet gemakkelijk zijn
op te geven. Het volgende kan hem echter eenigermate
tot gids verftrekken.
Men heeft opgemerkt, dat alle dertig jaren of daarom
vorm der letters , zoo wel in fchrift als in-fireksd
druk, verandert. Deze opmerking is voor het bepalen
van den ouderdom der lukken van belang; terwijl muntlukken en opfchriften tot aan de l5de eeuw eene goede
handleiding geven, om den vorm der letters voor de ver
tijdperken te bepalen. Zeer oude handfchrif--fchilend
ten zijn alle met zoogenaamde kapitale letters gefchreven , en de woorden zijn niet van elkander gefcheiden.
Vóór het midden der Ode eeuw bezigde men zelden klein
fchrift , hetgeen eerst in de 811e en 9de eeuw algemeen
(*) Comment. II. 77, Conf. s C x U L T I N c, Jurispr. ante
JUSTIN. pag. 81.
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in zwang kwam ; blijvende de groote letters Hechts in
gebruik voor (lukken van belang, als pi ivilegiën , titels
enz. Vierkante letters bezigde men meestal tot de 12de
eeuw , toen de letters ronder werden, makende men echter ook gebruik van puntige en zeer onregelmatige, rus
letters. In de kloosters íchrecf men van de 5de-liekc,
tot de llde eeuw veel met eene foort van ronde letters,
oncialen, welke naam volgens fommigen eene verbastering is van initiales, volgens anderen, en misfchien met
meer grond, van uncia , een duim; want deze letters
zijn foms verbazend groot. In de 9de eeuw kwam eene
foort van curfief fchrift, de halve oncialen, in gebruik,
waarvan men zich voor het dagelijksch fchrift bediende,
en hetwelk weldra , hoezeer met vele afwijkingen , door
geheel Europa in zwang kwam. De monniken bedienden zich echter meestal van een fchrift, dat meer rond
dan het gewone was. Vandaar de verdeeling in klooster- en hoffchrift , bezigende men het eerfte meer voor
eigenlijk gezegde boeken , het andere voor oorkonden.
De afftand, waarop men de regels van elkander fchreef,
kan den oudheidkundigen ook behulpzaam zijn in de
kennis van manufcripten. In de oorkonden , ten tijde
van K A RE L den Grooten gegeven , bedraagt die aftland
gewoonlijk 4 duim ; vervolgens werd dezelve nog grooter, tot dat hij in de 13de eeuw weder minder werd.
Om regt te fchrijven, trok men gewoonlijk lijnen over
het parkement. Zijn deze rood, dan duiden zij eenen
hoogen ouderdom van het ftuk aan. In de 12de, 13de
en 14de eeuw trok men dezelve met lood. Zijn dezelve
met een puntig werktuig daargefteld, dan duiden zij
eenen nog hoogeren ouderdom der (lukken aan.
De aanvangletters waren in de vroegfle tijden niet grooter dan de gewone ; hoezeer het eene zeer oude gewoonte is, welke reeds op de papyrus- rollen gevonden
wordt , de eerfie letters , of zelfs fommige woorden ,
niet rooden inkt te fchrijven. Ilet werd naderhand een
vast aangenomen gebruik , de opfchriften der verfchillende afdeelingen of titels van een werk met roode letters te fchrijven. Vandaar de uitdrukking : „ het be-
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„ hoort onder deze of gene rubriek ," en, daar men
deze gewoonte vooral in regtsboeken volgde , de regtsregel : „ plus est in nigro quam in rubro." Daar men
tot de roode kleur miniurn bezigde, noemde men diegenen , welke die letters tee k enden , miniatores. Uit de
omflandigheid, dat in vele handfchriften de hoofdletters
oningevuld zijn gebleven , mag men befluiten , dat het
teekenen dezer letters gcfchicdde door andere perfonen ,
dan die het fink gefchreven hadden. De eerflen bleven
den naam miniatores behouden , toen zij door teekenin gen , uitmuntende door juistheid en fchitterende kleuren ,
de manufcripten verfierden of illumiraeerden (verlichte..
den) ; en liet is eene waardige hulde , aan hunne kunst
gebragt, dat men hunnen naam in het miniatuurfchildercn heeft bewaard. In handfchriften uit de 81le tot dc
I ide eeuw vindt men de aanvangletters der boeken en
hoofdíiukken tamelijk groot. De miniatores fielden dezelve, op eene zonderlinge wijze, uit figuren van menfchen, dieren en bloemen te zamen. Om b. v. de letter
T aan te duiden , teekenden zij eenen vos , flaande op
zijne achterfle pooten, en houdende eenen ílok in den
bek , aan wiens beide einden eene kip hangt. Daar deze
letters dikwerf betrekking hadden op hetgeen verder volg
noemde men dezelve ge%chiedkundige letters. Van-de,
dit tijdperk munt vooral uit die Bijbel van K A R E t, den
Grooten , welke in de Paulus - kerk te Rome wordt
bewaard.
Het volgende tijdperk van de llde en 12de eeuw kenmerkt zich voornamelijk door fchoone verfierfelen, welke
uit de letters op- en nederwaarts langs den rand gingen.
Dit had ook nog in de 13áe en 14áe eeuw plaats ; doch
de fierlijkheid en juistheid der teekening maakte plaats
voor bonte , fniakelooze , niets aanduidende figuren ,
welke echter om derzelver fchitterende kleuren bewondering verdienen. De illumineerkunst verhief zich echter
weder, en bereikte in de twee volgende eeuwen hare
grootfie hoogte. De Grooten der aarde wedijverden met
elkander , onm hunne geestelijke boeken door de eerfle

278

OVER HET UITERLIJK AANZIEN

kunftenaars te doen vertieren. De weelde werkte hier,
zoo als dikwerf, gunflig op de kunst, en menig misen getijboek flrekt nog tot getuige van hetgeen een J uLIO CLOVIO, een LEONARD DA VINCI, een RA1 H A ë L in de miniatuur - fchilderkunst vermogten. Ik
zal niet behoeven aan te merken , dat deze verfierfelen
zeer gefchikt zijn, om de kennis van manufcripten bevorderlijk te wezen. Zij doen ons ook een' blik werpen
op de zeden en gewoonten der tijden , waarin zij zijn
vervaardigd , en waarfchuwen ons te gelijk voor een al
te ftreng oordeel over de dikwerf te veel miskende Middeleeuwen.
Hetgeen ik de eer had voor te dragen , heeft betrek
algemeen ; ftukken echter,-kingophadfcrte
uitgegeven op openbaar gezag, of welke beftemd waren
om refits- of andere handelingen te bewaren, bekend onder de namen van diploma, charter , oorkonde, hebben afzonderlijke kenteekenen, waaraan men derzelver
echtheid toetfen , derzelver dagteekening bepalen kan.
Behalve innerlijke kenteekenen, als daar zijn de plaats,
waar dezelve zijn opgemaakt ; de getuigen , welke bij
het verlijden derzelven zijn tegenwoordig geweest ; de
wijze, waarop de dagteekening is gefteld, — behalve
deze kenteekenen, hebben deze Rukken meestal een uiterlijk teeken, beftaande in een opgedrukt of afhangend
zegel.
Het gebruik van zegels, om aan een fluk kracht bij
te zetten , of wel om de naamteekening der Grooten,
die dezelve dikwerf niet konden fchrijven, te vervangen,
is zeer oud, en men vindt er reeds gewag van gemaakt
in de gewijde Schriften des Ouden Verbonds. In de
Middeleeuwen was het gebruik derzelven , zoo wel voor
openbare als bijzondere akten , zoo algemeen , dat men
aan de echtheid van eenig fluk mag twijfelen , wanneer
het niet gezegeld is, of geene fporen van het geweest
te zijn draagt, ten ware men kan aannemen, dat dus
fluk een gelijktijdig affchrift van een oorfpronke--danig
lijk is. Men hechtte zoo veel aan deze zegels, dat men
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dikwerf verfchillende perfonen verzocht, hunne zegels
aan eenen brief te hangen. Vanhier dan ook nog de
fpreekwijze : „ hij hecht er zijn zegel aan."
Met de kennis der zegels is de wapenkunde , eene
zeer moeijelijke wetenfchap , ten naauwile verbonden.
Beide zijn van het uiterlle belang, zoo wel tot het beoordeelen van Charters , als tot het ophelderen van af
-ílamingefchpvlatenrfo.
het
der
Wat
uiterlijk aanzien
zegels , waarover ik alleen kan fpreken , aangaat , zoo komt in de eeríle plaats
in aanmerking de ftof, waarin men het zegel afdrukte.
Keizers, Koningen en de Paus bedienden zich van goud;
de laatfle echter veelal van lood. Aan of op oorkonden
vóór het midden der l ade eeuw is het zegel meestal ge
grijze , fchilferachtige f{of,, door velen-druktopen
voor wit was aangezien , dat het echter niet fchijnt te
zijn. In latere eeuwen gebruikte men wit, thans geel
geworden, groen of rood was. In nieuweren tijd had men
ook papieren zegels , aan welke men echter in regten
geene kracht toekende. En daar men in middeleeuwsch
Latijn een zegel bit/la noemde, zoo noemde men een
papieren zegel charta balla; vandaar dat men, om een
nietsbeduidend gefchrift aan te duiden, nog zegt: „het
is maar een charta bul, of , bij verbastering, kattebel."
De vorm der zegels is meestal ovaal voor geestelijke ,
rond voor wereldlijke perfonen. Denkelijk om het was
op de flaarten (zoo noemt men de iirooken , waaraan
de zegels hanger.) beter te doen hechten , bezigde men
het tegenzegel , dat naderhand het geheimzegel werd genoemd. Dit was meestal verfchillend van het groote
zegel.
Het tijdclip , waarin wij leven , kenmerkt zich door
eene fteeds meer en meer ontluikende zucht, om de echte bronnen der Gefchiedenis op te fporen en openbaar
te maken. De bewaarplaatfen van oorkonden zijn niet
meer ontoegankelijk , maar flaan , door de verordeningen
onzer hooge Regering , voor iederen onderzoeker open.
Veel is dc gefchiedenis van ons Vaderland , vooral van
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dit Gewest, aan die zucht verpligt. Verfchillende verzamelingen f aan open , om onbekende en belangrijke
mededeelingen te ontvangen. Doch het zijn niet alleen
Rijks-, Provinciale of Stedelijke Archiven, waaruit men
putten moet: veel is er nog, zoo wel voor de gefchiedenis in het bijzonder, als voor de wetenfchappen in
het algemeen, in onbekende fchuilhoeken verborgen.
Mogt hetgeen ik fprak of u voor oogen Relde diegenen, welke in het bezit van oude Hukken zijn, of kennis dragen, waar zich dezelve bevinden , opwekken , om
dezelve eens te voorfchijn te halen of aan te wijzen ; en
mogt daardoor iets belangrijks voor wetenfchap of kunst
aan den dag worden gebragt , -- dan zal mijn werk , hoe
gebrekkig ook, nuttige vruchten dragen.

C. W. IHUFELAND , ALS ARTS EN AKADEMIELEERAAR.

(Vervolg van bl. 237.)
der VoorzieMaar ook voor deze wijze befchikking
Ik heb daardoor

de zoo
nigheid ben ik dankbaar. (*)
wel vertroostende als voldoening fchenkende overtuiging
gekregen , welke mij door mijn geheele leven is bijgebleven, dat ik mijnen vader de laatfle .jaren van zijn leven
verligt en verzacht heb; — daardoor heb ik ten Tuinde
een gedeelte van mijne erkentenis en verpligting voor zoo
groote weldaden, van hem ontvangen, mogen aflosfen. Ik ge
dat het zegen over mijn geheele leven gebragt heeft ;-lof,
want de Schrift zegt : des vaders zegen bouwt den kinderen
huizen. Ook ging ik , langs dezen weg, in de beste
fchool ; — onder zijne echt Hippocrati fche leiding , met
zijne ondervinding , begon ik de praktijk uit te oefenen.
Ik ben op deze wijze beter tot de praktijk gevormd en
heb meer geleerd, dan wanneer ik alle landen van Europa doorreisd had.
(*) Zie het flot van het eerfie gedeelte.
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Mijne eerfile fchreden op de geneeskundige loopbaan
waren echter niet gelukkig.
In de nabijheid der poort , door welke ik Weimar was
binnengekomen , werden een fmid en zijne vrouw ziek;
zij kregen eene rotkoorts , zochten mijne hulp , en —
flierven beide. Dit trof mij , en had als een kwaad
voorteeken kunnen gelden. Ik vermeld zulks, omdat het
tegenovergeftelde gebeurde ; want ik ben tien jaren zeer
gelukkig te Weimar werkzaam geweest.
In huis leefde ik fill, gezellig, geheel huifelijk, met
mijnen vader, vier zusters (de oudfte, reeds weduwe , was ook in het ouderlijke huis teruggekeerd) en
mijnen broeder F R E D E R I K, die twaalf jaren jonger
was. Buitenshuis was mijn leven woeliger en vol van
onrust; hieraan was het grootste gedeelte van den dag
gewijd. Ik regelde mijnen tijd, en die regeling heeft
door mijn geheele verdere leven blijven gelden. De uren
in den vroegen ochtend werden voor den geest afgezonderd, tot nadenken en fcheppenden arbeid befteed.
Ik Rond in den zomer ten half zes, in den winter ten
zes ure op. De geest is vroeg het best voor den arbeid gefchikt ; hij ziet dan helderder en wordt minder
door het aardfche afgetrokken ; hij is vatbaarder voor
verhevene indrukken. Deze uren zijn ook nagenoeg de
eenigfle , wanneer de Arts ongehoord kan arbeiden. Des
zomers en des winters van 6-8 ure zijn door mijn geheele leven de eenigfle uren geweest , welke ik aan letterkundigen arbeid heb kunnen wijden. Alwat ik gefchreven heb , en dit is niet weinig, is de vrucht van
deze uren. Van 9 tot des avonds 7, 8 ure leefde ik
voor dc wereld ; ik hield mij met de praktijk en later
met mijne akademifche werkzaamheden bezig. De avond
was voor het hart, en aan het huifelijk verkeer gewijd.
Mijn praktifcbe werkkring te We'mar was moeijelijker, dan menig Arts zich dien kan voorftellen. Ik
moest niet llechts in Weimar mijne lijders te voet bezoeken , maar ook nog buitenpraktijk waarnemen. Weimar behoort onder die Reden , te klein vin omtrek om
W
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er een rijtuig op na te houden , en toch groot genoeg om
iemand af te matten. Nu eens zond een pachter of een
rijke boer, dan een Predikant of een grondbezitter een
rijtuig , fomwijlen flechts een paard , en nog wel geen
der beste, en ik moest vier, vijf uren verre rijden om
hen te bezoeken , wanneer ik , op de toen ter tijd flechte wegen, vooral in den winter of liet voorjaar, dikwijls in levensgevaar verkeerde. Het moeijelijkfte van
alles was, dat ik zelf, volgens het toen heerfchende
gebruik , de geneesmiddelen bezorgen moest , en derhalve
mijne apotheek er op nahouden. Had ik mijne lijders
bezorgd, dan moest ik nog dranken koken , poeders en
pillen gereedmaken, enz. Schier niet minder moeijelijk
viel het mij, des avonds na 9 ure, wanneer ik naar ziel
en ligchaam uitgeput was, de uitgereikte geneesmiddelen
te moeten boeken, ten einde bij de herdelling van eenen
lijder of met het einde des jaars mijne rekening te kunnen opmaken. Deze arbeid was mij echter ook nuttig ;
ik werd er door gedrongen , dagelijks aanteekening van
mijne lijders te houden. Het zelf bereiden der geneesmiddelen had ook zijne nuttige zijde; ik leerde de ge
beter kennen , kon mijzelven van derzelver-nesmidl
deugdzaamheid en goede hoedanigheid overtuigen , was
verzekerd, dat bij de bereiding niets verzuimd werd,
en, wat inzonderheid bij het eigen bereiden der genees
een groot nut aanbrengt, onder het gereedmaken-mideln
fchoot mij foms nog het een of ander te binnen , waardoor het geneesmiddel nog werkzamer werd gemaakt.
Het ging mij ook wel eens als den kok, die, door het
bijvoegen van de Gene of andere fpecerij , het geregt
fmakelijker tracht te maken.. Ik mag er nog bijvoegen ,
dat de lijder met meer vertrouwen de geneesmiddelen gebruikte, die de Arts zelf had gereedgemaakt; en ieder
weet , wat het vertrouwen afdoet. Kortom , het was
voor mij eene leerfchool, in welke ik tien jaren doorbragt. In dezelve werd ik , mijzelven onbewust , gevormd voor mijne volgende praktifche loopbaan, welke
toen nog voor mij verborgen was. Ik was des avonds
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dikwerf zoo uitgeput en door zorgen ter neder gedrukt ,
dat ik wenschte het mogt de laatfte avond van mijn leven zijn. Perfer et obdura, dolor hic tibi producet
otia , (verdraag en houd vol ; uit deze onrust zal voor
u de rust ontkiemen) zeide ik dan tot mijzelven.
Het is een groot bezwaar van ons beroep, dat de
Arts over geen oogenblik van zijn leven met zekerheid
befchikken kan. De armfte daglooner is te dezen opzigte verre boven hem bevoorregt ; des avonds , na ver
arbeid, kan hij zijne deur fluiten, en niemand-rigten
íloort hem in zijne rust : maar voor den Arts ontfpruiten hieruit twee gewigtige en leerrijke zaken. In zijne
ziel wordt de grootfche gedachte , de grondflag van het
geheele Christendom , fteeds levendig gehouden : „ Niet
„ voor zich , maar voor anderen te leven." Dit gebod
moet hij dagelijks beoefenen. Hij wordt verder gewoon,
nooit met zekerheid op iets , hetzij vreugde of genot ,
te rekenen; eene oefening, welke voor dit leven de
grootfle nuttigheid heeft. Ik herinner mij uit dien tijd,
hoe ik verlangde , in den, toen zoo voortreffelijken ,
fchouwburg, eene nieuwe Opera, Zemire en Azor, te
gaan hooren. Driemalen had ik reeds plaatfen befproken , en telkens werd ik door onvoorziene bezigheden in
mijne verwachting teleurgelleld. Wat men doorgaans
genot van het leven noemt, viel mij flechts zelden te
beurt. Mijne eenigfle uit- en ontfpanning zocht ik in
het huifelijk verkeer met mijnen vader en mijne zusters,
in den omgang met eenige vrienden en befchaafde mannen , en in de beoefening der wetenfchappen.
Van Göttingen had ik eene groote vooringenoinenheid
voor de Natuurkunde (Phyftca) , en inzonderheid voor
de Electriciteit, herwaarts overgebragt. Ik nam bij voortduring proeven met de Electriciteit , en deed waarnemingen omtrent de Hedyfarum gyrans. Mijn vriend
G R OS c H KK. E had mij het zaad uit Engeland medegebragt. Verder maakte ik een vlijtig gebruik van de uit
boekerij van mijnen vader voor het praktiMie-gezocht
gedeelte van mijn vak.
W2
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ik had verder het geluk, te mogen verkeeren met mannCnalsWIELAND, HERDER, GOETHE en SCHIL L E a, die toen fieraden van LPeimar waren. Ik werd
hun Arts , en leerde hen nog beter kennen. Met vier
anderen werd ik nog gemeenzamer bekend; met B o D E ,
B EE. T U C H (*) , den Geneesheer BUCHHOLZ , en
M US A E US (t) , vooral met de twee eerstgenoemden.
Offchoon ouder in jaren, werden zij mijne opregte vrienden , en hadden den grootften invloed op mij.
B OD E, die , gelijk bekend is , S T E RN E allervoortreffelijkst vertaald heeft , was een merkwaardig mensch.
Hij was als pijper begonnen , en werd vervolgens boekdrukker en boekhandelaar te Hamburg; door eigene oefening vormde hij zich tot fchrijver,, werd ' de vriend
van C LA U D IUS en KLOPSTOCK, en eindelijk van
den Minister B E RN S TO R r. Na diens dood werd hij
zaakwaarnemer zijner weduwe , en woonde met haar te
Weimar. Hij was een íterk, flevig , welgemaakt man ,
eerlijk en waarheidlievend , open en regt door zee , vrij
Hij vloeide over van vernuft en-zingelkopt.
luim , en was geheel in den geest van S T E R N E doorgedrongen. Hij had te Weimar veel invloed , vooral
op jongelieden, die hij gaarne om zich heen zag. Hij
trok mij, als jong mensch , zeer tot zich, en heeft mij
fteeds met veel onderfcheiding en hartelijkheid bejegend. Zijn hoofddoel was toen ter tijd, te flrijden tegen
het Katholicismus en Jezuitismus. Het laatfte won veel
veld in Duitschland en vooral te Berl jn ; daar werd
het echter door N I C O L A I en BIE S TE R (S) beflreden. Hij wenschte ook de Vrijmetfelarij te hervormen.
Hiermede ging gepaard eene vooridgenomenheid met de
(*) De Vertaler van den Don Quixote van c E R V A N.
de Richter tevens van liet Aardrijkskundig Inflituut te
Weimar.
(f) t°Een man van een zeer beminnelijk karakter, in
Duitschland bekend door zijne Volksmdrehen.
(S) Bibliothecaris van F R E D E R I K II , Vertaler der Rei zen van den jongen Anachm/is.
T E S,
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denkbeelden van vrijheid en llrijd tegen de dwingelandij ,
die in Frankrijk voorbereid werd. Ik leerde M I R An E A u bij hem kennen. Hij wist ook mijne belangfielling op te wekken. Hij wilde door de Vrijmetfelarij het
Jezuitismus en Despotismus beltrijden , en tot dat einde
flichtte hij , als een der hoogere graden , dien der Illumin aten ; hij was hiertoe bijzonder werkzaam met WE i sHAUPT en KNIGGE.
De verkeering niet B 0 D E was voor mij van veel belang, in zoo verre ik door hem opgewekt werd tot
meerdere kennis van mijzelven, verlichting, reinheid van
.hart en zeden; ik ben aan dit flreven veel voor mijne
verdere vorming verfchuldigd. Ook heb ik veel nut getrokken van het zorgvuldig aanhouden van een dagboek,
waarin ik mijne eigene gewaarwordingen opteekende , en
wat ik bij anderen had gelezen , hetwelk eenigen indruk
op mij gemaakt had.
Een ander man , wien ik dank en eervolle vermelding
verfchuldigd ben , was B ER TU C H.
(Het vervolg hierna.)
TURKSCHE ZEDEN.

Er is misfchien geen land ter wereld, waar de menschheid
meer een voorwerp is van baatberekening, dan Turkije. In
het Westen fpeculeert of liever wedt men op effekten, op
koloniale waren ," op regen en mooi weêr. In het Oosten
moge de handel meer beperkt zijn, dezelve is daarom niet
minder levendig. Heeft een arm gezin vele kinderen, mooi
of leelijk, misvormd of welgemaakt, geen zwarigheid twin.
tig fpeculanten doen zich weldra op , om daarvan partij te
trekken. „ Hebt ge jongens ?" zegt een dezer, „ ik zal die
plaatfen in het Serail des Grooten Heers ; verkoop ze mij ;
zij zullen binnen kort pijpdragers of Iclogans zijn; welk eene
eer,, welk een goed geluk voor u! Is uwe dochter jong en
fchoon ? ik heb voor haar eene befprokene plaats in den Harem van een' rijken Effendi. Vielen u gebrekkige kinderen
ten deel, waarmede ge verlegen zijt, of voor welke u mis
onderhoud ontbreekt? vertrouw ze mij-fehintodg
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toe: de Moutzelim der Moskee van likra verlangt een' uit
om de geloovigen ten gebede te verzamelen; uw-roep,
zoon heeft een Hecht gezigt, met geringe moeite maakt men
hem blind, en dan is hij op een' goeden weg. Die daar,
die zich in een' hoek verbergt, en die naauwelijks
een menfchelijk voorkomen; heeft, geef hem mij ; door middel
van
eene kleine operatie, maak ik van hem een'
gefnedene, en
ik blijf u borg, dat alle onze Pachas , alle onze
Bisnbachis
hem elkander zullen betwisten. Heeft de Profeet
u begun_
íligd met een' doofftomme? uwe fortuin is gemaakt —
ziehier duizend piasters." Terßond is de koop gefloten,
de
kinderen worden weggevoerd, de ellendige hut verkeert
in
een fraai paleis, en de vader dier kinderen, aan flavernij en
verworpenheid gewijd , laat weltevreden zijn' rozekrans tusfchen zijne vingeren doorgaan, en, zijne lange pijp rookende,
zegt hij met veel deftigheids : „ A i. LA H zij geloofd !"
Men zou denken , dat dit eene der duizend -en -een vertel
niet zeer gemoedelijke reizigers verhaald, we.-linges,dor
gens de zeden en gewoonten van vreemde lastden. Dit is
echter niet alzoo; tenzij men alle geloof weigere aan het
verflag van een' natuurkundige en wijsgeer, die, in 1825 en
1826, de gewesten van Azië doorkruiste in het belang der
wetenfchap. „ Staande den loop mijner nafporingen in onder
provinciën van Turkije," zegt Doctor FR 0 N S I,-fcheidn
„ was ik getuige van de luitendfle tooneelen, en zag ouders
zich aan daden der wreedile barbaarschheid omtrent hunne
kinderen overgeven. Ondertusfchen was ik er ver af van.
deze fchandelijke tooneelen op te zoeken. Geheel overgegeven aan de fiudie mijner kunst, hield ik mij behendig onledig met het onderzoek der planten en zeldzame dieren, die
in deze den geleerden in vele opzigten nog onbekende fireken worden gevonden ; maar des avonds, wanneer ik, ver
mijn ommezwerven, beladen met mijn kruidboek,-moeidvan
aan de deur klopte van dezen of genen dorpsbeftuurder, kon
ik niet altijd, terwijl ik de gastvrijheid genoot, mij onttrek
aan het aanfchouwen van daden van wreedheid, welke-ken
als onder mijne oogen voorvielen. In 1825, mij bevindende
in een klein dorp in Cearamanië, was ik, mijns ondanks, getuige van een tooneel, dat diepe fporen in mijn gemoed heeft
achtergelaten. Een der Moutzelims van Alaya, door ouder
verzwakt, door het vermaak 'uitgeput, door opium ver -dom
kon zijn beroep niet meer waarnemen, om vijf ma--fiompt,
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len per dag de Minaret der Moskee te beklimmen, en den
geloovigen het 'uur des gebeds aan te kondigen; hij zocht
dus een' plaatsvervanger, die niet gemakkelijk te vinden was,
want de Minaret was zeer hoog en het inkomen der Moskee
zeer klein. Bovendien moet men blind zijn, om dit beroep
uit te oefenen; dit eischt de kuischheid der Oosterfche dames, welke een goed deel van den dag op hare terrasfen
liften : van zijne hooge Minaret zou de Moutzelim deze
fchuwe fchoonheden kunnen befpieden — welk eene erger
Mijn gids had mij gebragt in het huis van den Cadi of-nis!
Regter van het dorp, vader van een talrijk gezin, die finds
lang den post van Moutzelim had beftemd voor een' zijner zonen, die gebogcheld was. Met veel omflags had hij mij herbergzaamheid verleend, en vroeg mij nu, of ik Arts was,
en of ik mij, hem ten gevalle, wel met zekere operatie wil
de belasten. „ Ik heb vernomen," dus fprak hij, „ dat bij
eene der Moskéën van fllaya een Moutzelim wordt verlangd..
Ziedaar mijn zoon, die door een ongemak gebogcheld is geworden, en die zeer gefchikt zou zijn, om dien- post te ver
Hij kent meer dan vijftig fpreuken uit den Koran;,-vulen.
hij heeft vele verzen van den Dichter x A F i z van buiten ge
bezwaarlijk zou men in de nabuurfchap een meer-lerd,n
gefchikt voorwerp vinden. En beletfel verzet zich, ongelukkig, tegen het verwezenlijken mijner wenfchen --' één
enkel ílechts : hij is alleen gebogeheld, en hij behoort blind
te zijn. Gij , Doctor, hebt zeker wel een recept , dat, zon_
der hem veel te doen lijden , hem tot den vereischten ftaat
kan brengen; geef mij zulk een recept!" Met verontwaardiging verwierp ik zulk een' fchandelijken voorflag ; maar des
avonds , (mijne pen weigert bijkans den gruwel te vermelden!) mij ter ruste begevende, hoorde ik een geweldig leven, gepaard met een naar gekerm , in het huis..... De
vader volbragt aan zijn' eigen' zoon , op eene gewelddadige
wijze , hetgeen hij onbefchaamdelijk van mij had gevergd!
„ Te Chogre, in het Pachalik van Aleppo, zag Ik twee
kinderen van twaalf h. veertien jaren , die men opzettelijk,.
door middel van fterke giften opium , van het verfland beroofd had, en wier ouders zich bezig hielden, om hunne
teedere ledematen te verwringen, ten einde hen, mistnaakt
en onnoozel geworden , met voordeel te kunnen verkoopera
aan den Pacha van Aleppo, die, geleid door een' even ver-
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minkten fmaak , een groot beminnaar was van dusdanige ver.
minkingen.
„ Te Killis, in hetzelfde Pachalik, was ik verfcheidene
dagen in het gezelfchap van eene bende Kastrateurs, die dezelfde caravanfera met mij hadden betrokken. Zij kwamen
van Zawied-el-Deyr, een dorp, vermaard in het Ottosnanfche
Rijk , van Wege het opleveren van de beste Operateurs van
dat flag. Deze ellendelingen gaan van dorp tot dorp , hunne
dientien aanbiedende. Men ziet hen bij voorkeur de hutten
der armen binnentreden. Voor tien of twintig para's wordt
de kunstbewerking verrigt. Twee of drie fcheermesfen,
een klein pakje brandpoeder, om de toefchroeijing daar
te Hellen, ziedaar hun ganfche wetenfchappelijke toefiel! Ik deed hun eenige vragen over de gevolgen hunner
kunstbewerkingen, en over het gevaar, waaraan zij, die
men daaraan onderwierp, bloottonden. „ Men verkeert te
dezen in dwaling," was het antwoord: „ Wij zijn ongeveer
zestig Operateurs uit hetzelfde dorp, en ik kan u verzekeren, dat, wanneer het voorwerp tijdig aan die bewerking
wordt onderworpen, dat wil zeggen in den leeftijd van zes
of zeven jaren , er niet één van de twintig aan f}erft. Maar
daarentegen, dank onzer kunst! hoeveel welvaart verfpreiden
wij in het land! Ik vraag u alleen, wat is de zoon van
een' armen Arabier waard? Op de markt doorgaans geen
honderd piasters; terwijl hij, tot den Iaat van gefnedene ge
aan de ouders van vijftien- tot twintigduizend op.-bragt,
brengt." 't Was mij niet mogelijk, meer aan te hooren, en
ik brak het gefprek af."
De bergketen van den Caucafus doortrekkende, en Oir
en Georgië doorkruifende, alsmede later dnatolië, werd-casfië
ik" ('t is altijd Dr. F R ON s I, die fpreekt) „ getuige van
onderfcheidene tooneelen, misfchien niet zóó barbaarsch als
de reeds medegedeelde, maar even fluitend voor het menfchelijk gevoel. Hier vond ik moeders, die hare dochters
kwamen aanbieden aan opkoopers voor de Harems; daar jonge lieden, die hunnen doofílommen broeder, gebonden, ter
markt bragten, enz. enz. In het algemeen is er, in de lagere klasfen, geen wezen, hoe begunfigd of verwaarloosd
door de Natuur, dat niet het voorwerp wordt van den affchuwelijkílen handel of het laagfie winstbejag,"
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o o R's loopbaan , tot op het oogenblik, dat hij naar den
in 1778 door hem ontdekten Sandwich- Archipel terugkeerde,
was roemrijk en gelukkig geweest. Toen hij, bij die terugkomst,,den majestueuzen berg Mauna Roa, wiens gezigt
hem de eerfie maal zulk een zuiver genoegen veroorzaakt
had, wederzag, vermoedde hij wel niet, dat hij de plaats
aanfchouwde, waar hij zijn leven zou eindigen; dat hij hier,
door de inwoners, die hem met zulk eene ongeveinsde
geestdrift verwelkomd en zoo buitengewoon vereerd hadden,
op de fchrikkelijkfte wijs vermoord zou worden!
Tot eene meer juiste beoordeeling der voornaamfie omiandigheden van eene zoo ontzettende gebeurtenis, moet men
weten, dat, volgens eene bij de bewoners van het eiland
Owaihi bewaard geblevene overlevering, een voormaligvolkshoofd, R o N o A it u A geheeten, dien zijne landslieden onder
hunne Goden geplaatst hebben , toen hij , vóór lange jaren,
vrijwillig de Sandseich- eilanden verliet, verkondigd had, „dat
hij te eeniger tijd op een drijvend eiland weder verfchijnen
zou , op hetwelk kokosboomen , zwijnen en honden gezien
zouden worden."
Sedert lang reeds verwachtte men, als van dag tot dag,
de terugkomst van R O N o. Te zijner eer werd jaarlijks een
feest gevierd, waarop men zijner belofte gedachtig was. Bij,
deze gelegenheid hield men kampfpelen, welke met die van
he oude Griekenland eene zekere gelijkvormigheid hadden.
Zij beftonden in f ingerkampen , wedloopen, fpieswerpen ,
worftelen, vuistvechten enz., en waren, gelijk de fpelen te
Pifu en te Olympia, openbare ligchaamsoefeningen, waarbij ,
onder velerlei plegtigheden, prijzen aan de overwinnaars werden toegewezen.
Op zulk eene wijs werd ieder jaar het feest van R o N O
gevierd, wiens eindelijke terugkomst men aanhoudend bleef
te gemoet zien. Hieruit verklaart zich ook de opvatting der
inboorlingen, die in c o o K den terugkeerenden God waan.
den te begroeten. Zij hielden zijne beide fchepen., de Ontdekking en de Refolutie, toen dezelve in de baai van Wal-
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inea het anker lieten vallen, voor drijvende eilanden, welke
R O N O tot hun vermaak had medegebragt.
Op het eerfie gezigt dezer zeekasteelen wierpen de eilan.
ders , door bewondering getroffen , zich neder, roerden den
grond met hunne voorhoofden aan, en naderden de nimmer
te voren aanfchouwde voorwerpen met groote behoedzaam
Slechts weinigen lieten zich overhalen om aan boord-heid.
te komen , en alles , wat deze op het dek en in het bin.
nenfle der fchepen zagen, vervulde hen met eene verbazing,
die aan ontzetting grensde. De vriendfchappelijke behande.
ling, welke zij van den Kapitein en van de manfchap onder.
vonden , flelde hen allengskens gerust. Van wederzijden vatte men vertrouwen jegens elkander op, en fpoedig kwam
het tusfchen de inboorlingen en de Britten tot ruilhandel.
Toen c o o K, om de eilandgroep naauwkeurig te leeren
kennen, den 17 Januarij 1779 voor de tweede maal bij dezelve aankwam, en ditmaal , aan den westkant van Owaihi ,
in de Keara-Kekua -baai het anker liet vallen, toonden de
inwoners zich niet minder verbaasd en verheugd bij het ge.
zigt der twee groote fchepen; en. naauwelijks had hij voet
aan land gezet, of al de vergaderde eilanders vielen hem te
voet, om hem te aanbidden.
De opperpriester KAHU en deszelfs Zoon ONE EA, priester van den God R o N o, kwamen hem te gemoet, herinner
volk de oude orakelfpreuken, en aarzelden niet te-denht
verklaren, dat c o OK de lang verbeide Godheid was , die,
tot vervulling van zijne eertijds gedane belofte, thans on.
der de Owaihiërs verfcheen. Tcrftond knielden al de aanwe.
zigen, onder eenfiemmig vreugdegeroep, voor den Engel.
fchen Scheepskapitein neder, dien zij den grooten, den mag.
tigen RONO noemden.
Van nu af aan werden, in alle tempels op het geheele eiland , te zijner eere offers gebragt. Hij zelf had hiervan
natuurlijk niet het mielie vermoeden, omdat de legende van
den God R ON 0 hem onbekend was, en hij ook, in het algemeen, de fpraak der inboorlingen niet verslond. Des te
meer verwonderden hem dus ook de tot overdrijving opgevoerde eerbewijzen, of liever de aanbidding, met welke hij
van alle kanten vervolgd en lastig gevallen werd. Evenwel,
om de wilden niet voor het hoofd te flooten, liet hij zich
ongefloord aanbidden. Hij gaf zich aan al de zonderlinge
en bevreemdende plegtigheden , welke men met hem bewerk-

VAN COOI{.

291

ffielligde, geduldig prijs, hoezeer hij de beteekenis daarvan
meestal vruchteloos poogde te ontcijferen. Zoo bragt men
hem , onder anderen, in den tempel , hare noo R 0 N 0 (R oN o's huis), waar men hem plaats deed nemen onder het
reusachtige, wantlaltige beeld des Afgods , wiens aanblik zoo
affchuwelijk als belagchelijk was. Hier omwikkelden de
priesters hem den regterarm met eene fmalle roode floffe, en
begeerden van eenige officieren uit zijn gevolg, dat zij dien
arm zouden ondersteunen. Vervolgens naderde hem een priester, omringd van twaalf andere tempeldienaars, die, eenen
gordel uitgezonderd, geheel naakt waren, en nam een fpeenvarken, over hetwelk hij, met plegtige en luide item, een lang
gebed aan R o N o uitfprak , en daarna het dier doodde , hetwelk oogenblikkelijk. hierop gekookt werd. Het daarvan
toebereide geregt zette men den Kapitein voor, tevens met
verfcheidene kokosnoten. en fchalen vol van een' verzuurden
drank, dien de Polynefiërs zeer gaarne drinken, en waaraan
zij den naam van kawa geven (*). Te gelijker tijd- vernieuw.
den en verdubbelden zich de teekenen hunner aanbidding.
Hoezeer nu de hoogepriester zelf de moeite nam , om fpijs
en drank tot aan de lippen van den vermeenden God op te
heffen, trok c o o K een gezigt , hetwelk genoeg aanduidde ,
hoe weinig behagen hij in dat alles vond. Het hem aangebodene wees hij minzaam, maar onverzettelijk van de hand,
omdat men hem, bij eene vroegere plegtigheid, gedwongen
had, van een half bedorven varken te eten, hetwelk hem
toen geweldig gewalgd had. Van zijnen kant deed de opper
hij vermogt, om den tegenland van den groo--priestalw
ten R o N o te overwinnen , daartoe in eigen perfoon hem de
beste beten voorkaauwende, en hem die vervolgens aanbiedende. Hoe ware het mogelijk geweest, dat de Brit zich
door eene zoo vriendfchappelijke dienstvaardigheid niet ten
laatfle had laten vermurwen? Hij fneed een fiuk van het
biggetje af, en wrong het zich , zoo goed het gaan wilde,
door de keel.
De welwillende denkwijs der priesters en der overige inboorlingen liet het ondertusfchen niet bij bloote eerbewijzen
berusten. be geheele bemanning der fchepen werd met levensmiddelen van allerlei foort begiftigd, hetgeen haar veel
*) Deze drank wordt uit de plant piper methysticum ge
-troken.
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welgevalliger was , dan de aan haren bevelhebber toege
eilanders voerden geheele booten vol-bragtevin.D
varkens, kokosnoten en andere vruchten , moesgroenten enz.
naar de fchepen, en achtten zich overgelukkig, wanneer men
dezelve wilde aannemen. Van tegengefchenken was er in den
beginne geene kwestie.
Toen c o 0 K op Owaihi aankwam , was de 11rii Rahi , of
beheerfcher van het eiland, met zijne krijgslieden tegen een
naburig eiland uitgetrokken. Van die komst onderrigt, haast.
te hij zich terug te keeren, om hem hulde en gefchenken te
komen brengen. Met dit oogmerk werd, tegen den voor het
feest beítemden dag, vooraf een taboe, of plegtig onthou
-dingsebo,prvan
Keara-Kekua aangezegd.
De Monarch, TAR r i o P U geheeten , ging tegen den middag in eene groote pirogue fcheep , gevolgd door twee andere, die met levensmiddelen gevuld waren. Alle drie roei
naar de Britfche fchepen. De voornaamfie krijgslieden,-den
met helmen op het hoofd en met kostbare mantels omkleed,
dolk en fpies in de handen houdende, waren bij den Koning
in deszelfs vaartuig, tevens met de twee jongfte zonen van
dien Vorst en deszelfs neef, die federt onder den naam van
TAM E AM EA zoo bekend geworden is. Hij werd namelijk
de P E T E R DE G R 0 UT E, de grondlegger der befchaving op
Owaihi.
In eene andere fchuit waren de priesters, hunne Afgodsbeelden dragende, welke zij , gelijk bij groote plegtig.
heden gebruikelijk was, met roode floffen getooid hadden.
Deze Afgoden waren uit wilgenhout gefnedene fchrikbeelden, van menfchelijke, maar reusachtige gedaante, en van
alle kanten met bonten vederdos bedekt. Derzelver ooggin
beflonden uit kokosnoten, in paarlemoer gevat. Derielver
kinnebakken waren met twee rijen fraaije hondstanden bezet.
Hun geheele voorkomen was te gelijker tijd fchrikbarend en
potfierlijk.
Aan het hoofd dezer Afgodendienaars flond de eerwaardige
K A H Ti. Varkens , moesgroenten en andere voortbrengfelen
van het eiland werden in eene boot nevens de pirogue der
priesters aangebragt. Deze laatf'ren deden onophoudelijk gods.
dienílige gezangen en volksliederen hooren, van den oever
af tot bij de Europefche fchepen. Toen zij deze bereikt hadden, hieven zij eenen lofzang aan, ter eere van K o NO en
rel viering van deszelfs ramp en terugkomst. Naar eene zoa
-
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getrouw mogelijk vervaardigde overzetting, luidde dit lied
als volgt:
1. R ON 0 A K v A van Ronai woonde in vroeger tijd , met
zijne gemalin , te Keara-Kikua.
2. KAIKI RANI ARI OPONNA was de naam van de
vrouw zijner liefde; eene (teile rots was hunne woonftede.
3. Een man beklom den top der rots, en i'prak tpt R oN o's gemalin aldus:
4. 0 KAIKI RANI ARI OPONNA, uw geliefde groet
u! Gedoog, dat hij in uwe nabijheid vertoeve! Verwijder
den anderen, en uw geliefde zal u (feeds bijblijven.
5. R o N o hoorde deze listige taal. In eenen aanval van
woede doodde •ij zijne vrouw.
6. Wanhopig over zijne wreedheid, droeg hij het lijk zij.
ner gade in een moray (eer praalgraf) en weende lang.
7. Hierna, van razende geestverbijstering bevangen, doorkruiste hij Owaihf, firijdende met ieder, dien hij ontmoette.
8. En het verbaasde volk zeide : Is RONO dan krank.
zinnig geworden? En R 0 N o antwoordde: Ja, ik ben
krankzinnig, wegens O P O N N A en mijne groote liefde
tot haar.
9. Hij (elde (pelen in, tot een gedachtenisfeest van den
dood zijner welbeminde, befleeg daarna eene driehoekige pi.
rogue, en zeilde naar afgelegene eilanden.
10. Doch alvorens RONO vertrok, profeteerde hij aldus :
In volgende tijden zal ik wederkeeren, op een drijvend eiland, dat kokosboomen, zwijnen en honden dragen zal.
Gedurende dit gezang roeiden de Owaihifche piroguen rondom de Brit/the fchepen. De Koning nogtans ging niet bij
c o o x aan boord, maar noodigde hem 'daarentegen , door
ligt verítaanbare teekens, met hem naar den oever te komen.
De Kapitein volgde de uitnoodiging, en liet vervolgens met
allen fpoed eene groote tent opflaan, waarin hij zich néderzette, door zijne medegenomene manfcllap omgeven.
Onder diep ftilzwijgen naderde de Koning, hing c 00 x
zijnen eigen' mantel om de fchouders , dekte hem met zijn
uit kostbare vederen zaamgefteld hoofdfieraad, gaf hem eenen
waaijer in de hand, en breidde verfcheidene mantels van
groote waarde voor zijne voeten uit. Na hem traden de
voornaamften uit het gevolg des Konings den nieuwen God
nader, en bragten hem hunne offeranden, die uit varkens,
fuikerriec, kokosnoten en ooft beftonden.
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De zamenkomst werd daarmede befloten , dat e o o x en
`r A R ii o r u hunne namen met elkander verwisfelden , een
op de eilanden van Polynefid algemeen gebruikelijk, maar
plegtig en veelbeteekenend vriendfchapsblijk. De priesters
boden insgelijks vele varkens en manden vol bananen, patatoes, moesgroenten en vruchten aan. C o o K deed hiervoor
aan ieder hunner tegengefchenken, geévenredigd aan de waarde van hetgeen men hem had doen aannemen.
De goede vertlandhouding tusfchen de inboorlingen en de
Europeërs werd, gedurende den tijd dat deze laathen op het
eiland vertoefden, niet een enkel oogenbli getloord; offchoon de zeer aanmerkelijke hoeveelheid levensmiddelen,
welke God R O N o en deszelfs medgezellen verbruikten, al
de eilanders verbaasde, en zij begonnen te vreezen, dat daardoor in het einde op hun eiland een hongersnood zou kun
ontslaan.
-ne
„ Onze gasten komen uit een land, waar zij ongetwijfeld
langen tijd honger hebben moeten lijden," zeide Koning TAR I I 0 P U tot zijne vertrouwelingen : „ Blijven zij nog eenige manen bij ons, zoo zal het, ook ons waarfchijnljjk even
zoo gaan; want hun eetlust overflijgt alle denkbeeld. Een
hunner verzwelgt meer dan tien der onzen."
Men 'kan zich dus ligt verbeelden, hoe blijde de Koning
was, toen hij vernam, dat de vreemdelingen den 4 Februarij
weder vertrekken wilden. Na dit berigt werden zijne vriend
gedurig hartelijker. Hij zond hun de eene-fchapsbetuign
boot na de andere vol levensmiddelen , opdat zij zich toch
nog eens regt zat wogten eten , alvorens naar hun hongerland
terug te keeren.
Doch nu deed zich een hinderpaal op , welken noch hij ,
noch de Engelfchen voorzien hadden. De priesters wilden
met alle geweld hunnen God R 0 N o in het land houden ; en
toen men hun verklaarde • dat hij niet blijven kon, verlangden zij , dat hij hun dan ten minfie den Luitenant a I N G zou
achterlaten, dien zij voor zijnen zoon hielden. Toen ook
dit verzoek hun afgeflagen werd, zagen zij met diepe fmart
hunne nieuwe Goden vertrekken, en voorfpelden, dat hun zoo
wel, als het land, weldra een groot ongeluk zoude overkomen,
daar noch R o N o noch zijn zoon bij hen hadden willen blijven.
Zonderling genoeg, hunne profetie werd, in zekeren zin,
maar al te fpoedig vervuld. Eene hevige windvlaag teisterde een der Britfche fchepen zoodanig , dat de reizigers ,
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om het te herlellen, genoodzaakt waren, onverwijld naar
Owaihi terug te keeren. Den 11 Februarij 1779 (dus eene
week na hun vertrek) verfchenen zij wederom ter reede van
Keara-ICekua , en floegen hunne tenten op niet verre van den
moray, de begraafplaats , van o P 0 N N A.
De gevoelens der inboorlingen fchenen in geenen deele ver4
anderd, en de Koning gedroeg zich jegens c o o x even vriend
als te voren. Doch naauweiijks waren twee da--fchapelijk
gen verloopen, of reeds had mistrouwen en koelheid de plaats
der vroegere hartelijkheid en eerbied ingenomen. Men had
de vreemdelingen van te nabij leeren kennen , en gezien, dat
zij althans niet beter of vereerenswaardiger waren dan de
eilanders.
Deze ontdekking wekte bij laatstgemelden de tot nog toe
flechts door bijgeloovige vrees bedwongene neiging tot dief
voorwerp van ijzer (llama i-i) kwam hun zoo-fal.Ek
begeerlijk voor, dat zij niets verzuimden om het zich toe te
eigenen. Hierdoor ontfiond reeds den l3den een vuistgevecht.
De inboorlingen verweerden zich, en flechts c o o K's perfoonlijke verfchijning was in f}aat hen te bewegen om toe te
geven. Niettemin hadden zij gelegenheid gehad te bemerken ,
dat hunne ligchaamskracht tegen die hunner gasten volkomen
opgewasfen was.
Ongelukkiglijk fchoten kort daarna de matrozen van de
Ontdekking op eenige dieven en kwetren dezelve. Daags
daarna werd een opperhoofd, PA RI A geheeten, die de Britten met gefchenken van allerlei aard overhoopt had, door hen
mishandeld, omdat hij zich eenen fpker had willen toeëigenen. Zulk een gedrag wekte algemeen misnoegen. Woedend vielen de inboorlingen de Engel/den op het lijf, en
dezen zouden hunne ondankbaarheid met hun leven hebben
moeten boeten , zoo P A R IA zelf niet voor hen gefproken
en zijne vrienden we@rhouden had.
Het gebeurde , in plaats van de Britten voorzigtig te maken, had hen flechts nog meer vertoornd. Van hunnen kant
werden de eilanders ítouter, en namen alles weg, waarvan
zij meester konden worden. Eindelijk bemerkte men, op
zekeren morgen , dat er Bane floep getlolen was. Coo it,
van aard barsch, hard en opvliegend, daarenboven uiterst
ítijfhoofdig in een eenmaal genomen befluit, was onverfiandig,
men mag wel zeggen ozzregtvaardig genoeg, om met kanonskogels op twee vreedzaam over de reede varende piroguen
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te doen fchieten. Hij wilde zich ook meester maken van
den perfoon des Konings en van de voornaamfie Arlin (op_
perhoófden) en dezelve zoo lang in gijzeling houden, tot dat
de floep teruggegeven zou zijn.
De gevolgen van zulk een gedrag, waarvan het onberadene in het oog fpringt, waren gemakkelijk vooruit te zien.
Hoe ligtgeloovig de Owaihiërs ook waren, moesten hun wel
de oogen opengaan omtrent eenen God, die zoo weinig
regtvaardig en liefderijk handelde. R 0 N o e 0 o it was den meesten van nu af aan niets meer dan een ondankbaar en vermetel ferveling, die het voornemen fcheen te koesteren om hen
uit te toeijen of ongelukkig te maken.
Den 24 Februarij , ten 8 ure des morgens, flapte o o it,
na zijne bevelen gegeven te hebben , met negen foldaten en
matrozen en een' officier, in eene boot, en landde te
Kuawa
Roa. Van hier begaf hij zich onverwijld naar de woning
van
den Vorst, die nog fliep, en wien hij beval hem te volgen.
De zwakke Monarch bood geen' wederfland hoegenaamd.
In.
tegendeel deed hij' zelfs zijne zonen halen, en
leverde zich,
met dezelve, aan den Kapitein over. Ook van de, in groo.
ten getale toegefnelde , inwoners werd deze alsnog overal,
uitwendig, met zekeren eerbied bejegend.
Reeds waren T A Rai 0 P U'S zonen ingefcheept , toen'
deszelfs meestgeliefde gemalin K A NON A, radeloos en als bui
aan den oever verfcheen, en hem bezwoer,-tenharzlv,
de vreemdelingen niet te volgen. De toeflroomende
menigte
werd intusfchen gedurig grooter, en aanfchouwde zwijgend
dit voor haar onbegrijpelijk tooneèl. Bleek en verflagen zat
de oude Monarch op het Eirand, zonder dat hij durfde
wagen eene beflisfende partij te kiezen. Op eenmaal riep een
der
eilanders: „ Oorlog! oorlog! De vreemde monflers
hebben
den ftrijd begonnen. Gisteren hebben zij een' onzer hoofden,
die hun nimmer iets misdeed , in zijne pirogue gedood."
Van alle kanten werden nu de wapens opgeheven.
Men
flingerde íleenen tegen de Engelfchen. C o o it deed
zijn volk
zich in gelid fcharen. Een wilde drong met
zijne fpeer op
hem in. De Kapitein kwam hem voor, en velde
hem met
een fchot ter neder. Op het oogenblik gaf ook zijne
manfchap vuur. Dit had c o o it niet bevolen; hij wilde
het integendeel beletten , maar zijn roepen werd niet gehoord,
en
even zoo min bereikte zijne Item de inboorlingen,
welke hij
tot bedaren poogde te brengen,
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Een pohoba of werppijl trof hem in den rug, eene fpeer
boorde hem in het lijf; hij viel dood in het water. Aldus
ftierf de groote zeevaarder, die voor de wetenfchappen reeds
zoo veel gedaan en haar nog zulke gewigtige dienflen had
kunnen bewijzen.
Het bloedbad werd nu algemeen. De eilanders drongen op
het fchietgeweer der Europeanen in, met eene onverfaagdheid
en verbittering, welke men vroeger bij hen niet vermoed
had. Vier foldaten fneuvelden; de overigen, benevens den
officier, allen meer of minder zwaar gekwetst, bereikten niet
dan met moeite hun fchip. C o 0 K'S lijk en de lijken der
vier foldaten moesten achtergelaten worden.
Een tweede gevecht werd bij den moray geleverd, waar
de Britten hunne tent opgeflagen hadden; het eindigde niet
vóór dat de dapperfte krijgslieden der inlanders en eene menice anderen gevallen waren. De vreemdelingen zagen zich
genoodzaakt, het eiland te ontruimen, en naar hunne fche.
pen de wijk te nemen.
Des anderen daags knoopten zij onderhandelingen aan, en
vorderden , vóór alles , de uitlevering van het lijk huns bevelhebbers. Na eenigen tijd bragten twee priesters een fluk
menfchenvleesch, dat ongeveer acht pond mogt wegen, en
zorgvuldig in een link doek gewikkeld was. Naar hunne
verzekering was dit het eenige nog voorhanden zijnde overblijffel van het ligchaam des Goddelijken R ON o's , wiens
vleesch , naar landsgebruik, verbrand, en wienk beenderen
onder de verfchillende opperhoofden verdeeld waren.
Naar alle waarfchijnlijkheid hadden de priesters meer eer
voor den door henzelven verhevenen God R 0 NO-bieds
c o o K, dan de overige inwoners. Zelfs blijft het, in elk
opzigt, iets, waarover men zich verwonderen moet, dat deze laattien gewaagd hebben, het bloed des beroemden Eu.
ropeërs, door hunne priesters tot een' God verheven, te vergieten , en aan wien , nog heden ten dage , onder den meermalen vermelden naam , op Owaihi eene bijzondere eerdienst
gewijd is.

Den Heere Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
Wel Ed. Heer!
Vroeger reeds, gelijk bekend is, was
MENGELW. 1838. NO. 6.
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zang aan den Rijn in vijf verfchillende talen overgebragt,
en mij althans was het wel nimmer in den zin gekomen , die
vertalingen met nog eene andere te vermeerderen; doch dezer dagen las ik in een der nommers van UEds. geacht Tijd
weder eene Latijnfche, zeer kunflige en getrouwe-fchritnog
vertaling van genoemden klaagzang in Alcaïfche voetmaat ,
door den Weleerw. zeer gel. Heer REU D L E R, Predikant te
Toerden ; en nu kwam de gedachte bij mij op, om dit heer.
lijke gedicht ook eens in de fchoontte en dichterlijkfe aller
,

talen over te brengen: en zie hier dan de aanleiding tot deze
Griekfche vertolking, voor welke ik insgelijks eene plaats
in UEds. Tijdfehrift verzoek.
Waarom ik, even als de Hoogleeraar r . H o F M A N P E E R L
KAMP, in deszelfs fchoone Latijnfche navolging van dezen
zang, het metrum elegiacum verkoos, zal ik wel niet behoeven te zeggen ; en of ik getrouwheid van vertaling met
de welluidendheid der Griekfche Muze heb weten te vereenigen, mogen deskundigen beflisfen.
Ik noem mij,
Wel Ed. Heer!
UEds. dienstw. Dienaar,
Dordrecht,
5 Feb . 1838.
M. VAN DEN BAANDELER,
Med. Doctor.
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OOGEN, OOREN, MOND EN NEUS.

Door
F. C. D. BAUER (*).

Dat de zaken, welke zich aan ons voordoen, bij eene oppervlakkige befchouwing, meestal anders ingezien en beoordeeld worden, dan zij wezenlijk zijn, is eene waarheid,
welke door de dagelijkfche ondervinding geflaafd wordt. Dit
is dan ook het geval met de aan ons min of meer vreemde beroepen of werkzaamheden, welke wij zien uitoefenen. Zoo lang wij het hier bij eene oppervlakkige befchouwing laten berusten en tot geene ondervinding komen,
beoordeelen wij ze meest altijd onjuist , en Hellen ze ons
niet zelden gemakkelijker of ligter te volbrengen voor, dan
zij wezenlijk zijn. Bij eigene ondervinding kan ik daarvan
een tweetal voorbeelden bijbrengen; het eene betrekkelijk tot
ligchamelijken, het andere tot verílandelijken arbeid. Het
eerfte dagteekent van eenige jaren herwaarts; het andere van
weinig tijds vóór dezen dag. Het zij mij vergund, ze beiden
te vermelden.
Eenige jaren geleden was er in mijn oog geen beroep, dat
mindere moeijelijkheid of bezwaar inhad, dan dat van den
krijgsman zonder rang, in fleden gehuisvest, waar rondom
alles in rust is. Hem op zijnen wachtpost daar heen en weder ziende wandelen, fcheen hij mij toe, naauwelijks eenige
bijzondere aandacht te verdienen, en eene werkzaamheid uit
te oefenen, die wel tot de minst bezwaarlijke in de maat
kon gerekend worden. Bij eigene ervaring leerde ik-fchapij
het anders. — Burgerpligt roept mij , om mij onder de gewapende burgerfchaar dezer ftad te rangfchikken. Ik voldoe
aan die roeping, en kom daardoor in het geval van de zoo
even gemelde werkzaamheid van foldaat uit te oefenen. De
wacht wordt betrokken, en ik behoor tot de wachthebbende
manfchap. Het wordt nacht, — een flormachtige, gureDecembernacht. Het uur flaat, dat ik een' wachtpost moet
('R) Voorgelezen in eene Vergadering van de Arnhemfche
Afdeeling der Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen , den
21 Oct. 1837.
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gaan vervullen. Ik verlaat den gezelligen kring van het warme wachtvertrek , en begeef mij naar mijnen post op weg.
Reeds bij de eeríte fchreden in de opene lucht wordt alle
mij omringende warmtehof van mij weggevaagd, en het gaan
door den woesten, Buren form mij belemmerd; doch mijne
krachten overwinnen evenwel zijn geweid. Het is pikdonker. Mijn weg gaat langs een naauw en onverlicht gedeelte
van dezer (lads wallen. Ik kan niets rondom mij onderfchelden. De grond is van flagregens doorweekt, en, terwijl de
ftorm met verdubbeld geweld zijne aanvallen op mij vernieuwt, misfen mijne voeten dikwijls een vast íteunpunt, en
dreig ik meer dan eens het evenwigt te verliezen. Ik zegepraal nogtans Reeds over al die moeijelijkheden en al dat
woest geweld. Ik kom eindelijk langs een glibberig, afhel
vlak op mijnen post. Ik neem mijn' intrek in het enge-lend
en toch voor de buitenlucht toegankelijke houten huisje,
voor den fchildwacht beiiemd. De form loeit, de regen klettert; ik fa beweegloos op mijn' post, blootgetleld aan dezen woesten , kouden nacht. De tijd begint al langzamer en
langzamer voort te kruipen. Ter zijde van mij, maar geheel
in het duister gehuld , ligt de fad.. Daar trotféren honderden bij honderdeg op warme legerlieden al de onguurheid
van dezen nacht, en genieten een' verkwikkenden flaap. Ik
kan en mag geen oog luiken. De form jaagt de afgemetene
torenklokstoonen naar mij toe; maar hunne tusfchenpoozen
worden voor mij hoe langer hoe grooter, en zij fchijnen gedurig van zwaarder en zwaarder ketens te moeten worden
losgemaakt, alvorens tot mij overgezweept te worden. Een
uur is dan toch eindelijk verloopen; het is langer dan een
dag, en nu moet er nog meer dan zulk een uur pal geítaan
worden. De beenen beginnen het gevolg der infpanning te
gevoelen en neigen tot rust. Een vriendelijke voorganger
heeft mij een' lederen draagband overhandigd, als een middel, om hun die rust te gunnen. Ik bevestig dien, buig mij
vermoeide beenen; maar naauwelijks heeft de zwevende-ne
zetel den last des ligchaams ontvangen, of hij bezwijkt on.
der denzelven, en — het gevolg is gemakkelijk te berekenen!
— Ik zal den lezer de befchrijving van mijnen toeftand gedurende het mij fchier éindeloos toefchijnende tweede wachtuur befparen , en alleen nog aanmerken, dat ik, federt, de
dienst van den fchildwacht op zijnen post geenszins meer
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befchouw als te behooren tot die, welke zoo gemakkelijk te
vervullen zijn.
Ik heb het tweede voorbeeld mede te deelen. Het is van
een' geheel anderen aard. Zoo geringe gedachten, als ik
vroeger had, van de boven bedoelde werkzaamheid van den
foldaát, zoo hooge gedachten had ik fleeds, en heb ik nog,
van die des redenaars. ik voel mij niet in flaat, om te fchetfen, hoe ik menigmalen, nedergezèten te midden cener aan.
dachtige fchaar van toehoorders eens bekwamen en begaafden
redenaars , niets zag en hoorde, dan hem , als aan hem geboeid was, ieder woord, van hem uitgaande, als een' kost
opving, fleeds beangst, dat er een eenig voor-barenfht
mij zou verloren gaan; hoe menigmalen dan mijn geest als
van de aarde en van mijn ligchaain losgemaakt werd en een
verhevener Randpunt fcheen aan te nemen; hoe menige licht
er in mij opging; hoe flerk ik menigmalen geroerd-fral
werd, en mijne diep getroffene ziel mijnen adem als terug
tranen in mijne oogen drong. Als dan evenwel het-hieldn
uur, door den redenaar ingenomen, voor mij als geen tijdsverloop, was voorbijgefneld, en ik , nadat hij geëindigd
had, nog geheel vervuld was van hetgeen ik hoorde, —
dan , hoe meer hetgeen hij voordroeg als, uit mijne ziel ge.
püt, en mijn verfland met het zijne als vereenzelvigd fcheen,
was het mij toch altijd, alsof ik, mijne vermogens infpannende, ook wel iets zou kunnen voortbrengen, wat eene redevoering mogt genoemd worden. Doch de proefneming
heeft mij ook hier getoond, dat het inderdaad geheel anders
is, dan bij eene oppervlakkige befchouwing. Door deze
vervoerd, zet ik mij onlangs neder, om dusdanig opftel te
vervaardigen. De pen is behoorlijk in mijne hind, om de
gedachten, welke zich in mijn hoofd zullen verzamelen, fnel
in letterfchrift over te brengen. Zij is met hare punt naar
het papier gekeerd, en wacht flechts op den noodigen aan.
drang, omn los en vlug over hetzelve heen te glijden en mij
gedachten voor het oog zigtbaar te maken. Maar — die-nè
aandrang komt niet. Het duurt en duurt als voort; de hand
blijft onbewegelijk , en mijne oogen beginnen, door het aan
helder wit des papiers , vermoeid te worden.-ftarenvh
Ik verander van rigting. De pen wordt achter het oor ge
Ik plaats mijne beide armen halverwege overeind op-floken.
tafel, en laat zachtkens het hoofd op mijne beide handen
zakken. Maar, niettegenílaande die aangename rust, blijft
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dit toch geheel ledig van gedachten. Wat nu gedaan? Ik
verhef het hoofd weder, geef mijnen oogen , door wrijving ,

nieuwe veerkracht, leg den vinger aan den neus, breng den
regter arm weder halverwege op tafel, overdek met de hand
mijnen mond, of ook de gedachten daaruit ontfnappen mogten... Maar alles te vergeefs; de gedachten zijn en blijven

weg. Moedeloos laat ik nu het hoofd achterover zakken,
en het duurt niet lang, of ik ben in een' diepen flaap ge
lang die flaap geduurd heeft, weet ik zelf-zonke.H
niet; maar dit weet ik, dat ik, uit denzelven ontwakende,
en mij bezinnende , wat ik onmiddellijk vóór denzelven had
voorgenomen, hoogst verdrietig werd, en geheel afzag van
het plan , om eene redevoering te maken. Evenwel , het-

geen ik gedaan had, was mij van achteren toch niet geheel
onnut. Het bragt wel, zoo min na mijn ont^vaken als te voren , eene redevoering te weeg , maar toch hetgeen men niet
ongewoon is , in letterkundige kringen , met den naam van
bijdrage te bedtempelen. Herdenkende namelijk, hoe, . bij
mijne pogingen om gedachten te verzamelen , oogen , ooreg ,
mond en neus beurtelings waren aangeraakt , kwam het mij
voor, dat de opmerkingen , welke omtrent deze deelen van
ons aangezigt te maken zijn , wel flof zouden kunnen op.
leveren tot een opftelletje; en op deze wijze werd dan de

volgende bijdrage geboren.
Om de opmerkingen, welke ik bedoel, in eene min of
meer geregelde orde voor te dragen, zullen wij eerst voor•
(tellen die, welke tot de oogen, dan die, welke tot de zin.
tuigen des gehoors, vervolgens die, welke tot den mond betrekking hebben, om eindelijk met die betrekkelijk den neus,
als eenigzins het middelpunt van de drie, te befluiten.
Wij beginnen dan, in onze opmerkingen, met de &ogen.
Hetzij wij ze omhoog heffen, en ze over het uitfpanfél boven onze hoofden laten weiden, — des daags, om het prachtig azuur, waarin -de heerlijke zon haren majettueuzeh togt
volbrengt, en de wolken, ,in trotfche gehalten of zachte, liefelijke gedaanten , zich vertoonen , -- des nachts, om de tal
luisterrijke hemelbollen , die in het onmetelijk ruim-loze
zweven, te aanfchouwen ; hetzij wij ze over het aardrijk
rondom ons laten gaan, om deszelfs onuitfprekelijken rijk
voorwerpen , in een algezigt of in bijzonderheden -domvan ,
waar te neren; hetzij ze ons eenige andere, door ons ge
ook onwillekeurige , dienst bewijzen: altijd zullen-wildeof
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en moeten wij ze houden voor een onwaardeerbaar bezit.
Doch letten wij eens, hoe ze ook tot fchade kunnen zijn,
in hunne begeerten en in hunnen onwil.
Hunne begeerten: deze zijn inderdaad oneindig. Ik zal
niec ondernemen, aan eene opfomming daarvan te beginnen.
Doch ze zijn onder den naam van goede en kwade begeerten
zamen te trekken. Van de kwade, die tot fchade zijn, wil
ik thans fpreken. -- Is her niet, alsof de oogen al het goe.
de en heerlijke, dat rondom hen verfpreid ligt en zich als
't ware aan hen opdringt, fams voorbijzien, en alleen lust
hebben in hetgeen min of meer vreemd of onbekend is; in
hetgeen verre of in de toekomst ligt? Plaatst het ílille hui
geluk in de nabijheid. Schetst de eerwaardigheid van-felijk
den huisvader of de huismoeder, die hunnen pligt getrouw
volbrengen. Stelt in het aangenaamfie licht de ouders, die
al hunne vermogens infpannen, om het geluk van hun kroost,
door leer en voorbeeld, te bevorderen. Hangt het bekoor
tafereel op van de weldaden, de voorregten, de zege -li}kfe
dag aan dag genoten worden. Laat de natuur-nige,d
zich in al haren luister, in al hare heerlijkheid ten toon
fpreiden. Alles te vergeefs. De oogen verkiezen het voorbij te zien, Hunne begeerlijkheid ftrekt zich naar iets anders
uit. Zij willen zien, wat niet in de nabijheid is, wat bui
kring ligt, waarin de mensch zich beweegt, wat-tend
buiten het gezigt is ; ja , geen acht flaande op het tegen
dat alleen gezien kan worden, willen zij aanhou -wordige,
alleen in de toekomst doordringen, die niet gezien kan-den
worden. In plaats van eenen liefelijken huifelijken kring,
verkiezen de oogen fours gedurig het gewoel der wereld en
het wanlïaltige in dezelve te aanfchouwen , en dag aan dag
drijven zij den mensch daartoe uit zijne woning en van de
plaats, waar hij zich, volgens pligt en beilemming, zou behooren te bevinden. Een voorbeeld. Die huisvader daar,
welken het gegeven werd om eene gelukkige gade en een
gelukkig kroost. rondom zich verzameld te zien, wordt zoo
verleid, om geíiadig woeste, luidruchtige gezelfchapskringen,
de plaatfen , waar de kanfen van een heilloos fpel gewaagd
worden, ja de holen der ontucht zelfs te gaan opzoeken.
Men zou zoo geheele rijen voor de verbeelding kunnen
plaatfen, van huismoeders zoo wel als huisvaders, van ouderdom zoo wel als jeugd , die , op deze of op eene andere
wijze, door de kwade begeerlijkheid der oogen gedreven
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worden, om zich van het nabijzijnd geluk te verwijderen en
het ongeluk te gemoet te gaan.
lets anders, den onwil der oogen betreffende. Plaatst de
onfchatbare waarde van zelfkennis, van zelfverbetering, van
zelfvolmaking voor het gezigt. Laat de welfprekendfle zedemeester al zijne krachten infpannen, om den mensch te overtuigen, dat hij, het beeld daarvan vertoonende, uitermate
gelukkig zal worden geroemd; laat hij het hart tot fmeltens
toe roeren. Alles te vergeefs. Terwijl het beeld van ver
gebreken daar voor het gezigt verfchijnt, wil--kerdhn
len de oogen het niet zien , maar wenden er zich met ver
vaardigheid van af, vestigen zich op de wezen--wonderlijk
lijke of denkbeeldige gebreken van anderen; en waarom,
meent ge? Omdat zij door menfchenliefde bezield worden,
en eigen geluk aan dat van anderen opofferen? Neen, waarlijk, niets minder dan dit; maar uit louteren onwil, omdat
zij het nu eenmaal zoo verkiezen. Dit niet alleen. Somwijlen wordt het hun lust, om eigene gebreken, die zich toch
tegen wil en dank aan hen vertoonen, zoo veel mogelijk te
verkleinen of zelfs in een fraai licht te plaatfen, en in allen
gevalle zoo fpoedig mogelijk achterwaarts te zenden; en
daarentegen die van anderen vurig na te fporen, zoo veel.
maar mogelijk te vergrooten, in het alleronguníligíie licht te
Hellen, zorgvuldig in den zin der gedachten te bewaren, om
ze, waar en wanneer het maar kan, voor het gezigt der geheele wereld te plaatfen. Ja het gebeurt, dat het oog geheel
en al verkeerd wordt. Het fluit zich wanneer het moest geopend zijn , en opent zich wanneer het moest gefloten zijn.
In den aanvang fchaamt het zich nog wel eens over zijne
verkeerdheid ; maar eindelijk wordt het oog geheel en al
fchaamteloos. En wanneer dan aan de oogen gedurende een
geheel leven geworden is, wat zij begeeren, is het einde
dikwijls, dat zij het verwenfchen en anders zouden willen
zien, als de tijd daar is om zich voor altijd te fluiten.
Wij komen tot onze opmerkingen omtrent de zintuigen des
gehoors. Zullen wij de groote dientlen, welke zij ons bewijzen, fchetfen ? Waar zouden wij beginnen, waar eindigen?
Zullen wij de aandacht vestigen op de maatfehappijen der
menfchen in hare orde en zamenhang; op de genietingen, de
genoegens der gezellige verkeering ? Zullen wij flilftaan daar,
waar zang- en toonkunst haar heerlijk vermogen uitoefenen?
Of zullen wij ons de plaatfen vertegenwoordigen, waar de
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wetenfchappen hare Item laten hooren., of waar de geregtigbeid bepleit wordt, of waar de hemelfche wijsheid wordt
verkondigd? Overal zal zich zulk een rijkdom van dienstbetoon aan ons voordoen , dat wij de zintuigen des gehoors
mede onder het onfchacbaaríte bezit zullen rangfchikken.
Maar ook hier is een fchadelijk beftaan op te merken. Hebben de oogen hunne kwade begeerlijkheid en hunnen onwil ,
de ooren hebben mede hunne verkeerdheden en ook hunnen
onwil. Het kan zijn, dat zij lust hebben, niet om hetgeen
goed is etc wél luidt, wat het verfland verlicht en het hart
veredelt , te hooren ; maar hetgeen kwaad is, wanklank is,
het hoofd verwart en het hart verpest. Het kan zijn, dat
hunne neiging uitgaat naar de plaatfen, waar het onverfland
zich laat hooren, waar de ongeregtigheid, waar. de zedeloosheid háre item verheffen. Het kan zijn, dat zij geheel
afkeerig worden van het goede te hooren, en alleen lust
hebben om het kwade te vernemen. Het kan zijn, dat het
hun ondragelijk wordt, het goede ook van anderen te vernemen, en alleen het kwade van dezelve hun behaagt. Ja hct
kan zijn, dat het kwade van en voor den evennaasten hun
zoo uitermate behagelijk wordt, dat zij het, eigenwillig,
meer en meer vergroot opvangen. En, alsof dit nog niet
genoeg ware, het kan zijn, dat zij zich door oorblazers laten dienen , om kwaad , dat niet aanwezig is , of het goede
zelfs als kwaad over te brengen. En het lust hun dan daar
om acne zamenzwering met den mond aan te gaan, om-bij,
het goede zorgvuldig te verzwijgen , het kwade daarentegen
vaardig bekend te maken; terwijl de oogen zich in zoodanige
gefieldheid mede niet laten wachten om bijhand te verleenen , maar het kwade gretig opzoeken, en, het vindende,
zich verheugen, als over de ontdekking van Benen kostbaren fchat.
De onwil der ooren is niet minder opmerkelijk. Als de
mensch, door hunne verkeerdheid beheerscht, ook al gebragt
wordt, waar het goede en heilaanbrengende zijne Item verheft, weigeren de ooren halsítarrig hunne dienst. Laat dan
de wijsheid zich in hare fahoonfle en krachtigiie taal doen
hooren ; laat zij verkondigen, . wat het geluk, het heil van
den mensch bevordert, wat zijne rampzaligheid bewerkt, —
de ooren hooren het alsof zij het niet hooren ; zij verkiezen
het niet in den zin der gedachten over te brengen. Laat de
Item des gewetens zich op de verfchrikkelijkfte wijze ver-
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heen en den boezem prangen, zoodat het dezen in Gods
wijduitgeílrekte fchepping zelfs te benaauwd Wordt, =- de
ooren laten zieh niet bewegen, maar willen onverzettelijk
naar de Item der dwaasheid blijven luisteren.
Wij gaan over tot den mond. Wij behoeven er ftehts aan
te denken, boe wij door dezuti ademen, de onvermijdelijke
behoeften voor hetgeen ons het dierbaarfte Is, ons leven,
ontvangen , en het heerlijkste onzer veraioged5 , ons fpraakvermogen, uitoefenen, om Eerbond al het gewigt en vólttrekt
onmisbare van deszeifs bezit te befeffen. *ij zuilen er dan
ook niet bij ftilftaan, maar opmerken, hoe het kan wezen,
alsof de mond, wegens deze zijne volffrekte onmisbaarheid ,
er behagen in fchept, om daarentegen ook als een ergerlijk
despoot te heerfchen. Weten Wij het nlet, 1. dat hij den
ganfchen mensch kan beheerfchen, zoodat deze dag aan dag,
in den letterlijken zins tiieta anders doet dan otn en voor alen
mond, en er gezondheid, ja leven zelfs aan opoffert? —
2. dat hij een onverzadelijke gulzigaard kan zijn, en dit met
wreede onverzettelijkheid blijft, fchobn maag, oogen en neus
geftadig jammerklagten tegen hem aanheff€n, en hem verkondigen, dat bij, dus voortgaande met hen te kwellen en te
pijnigen, zichzelven in het verderf f4ort? — 3. dat hij een
ontembare kwaadfpreker en lasteraar kan zijn ? dat hij.... .
Doch laat er ons van afzien, om zijne tiratnnij in de bijzon
na te gaan, en alleen opmerken, wat hij 'doet , als-derhn
hij zoo, het ganfche leven lang, geregeerd heeft, en er niets
meer overfchiet, om aan zijne heerfchàppij te onderwerpen.
Prijst hij dan zijn geluk ? Verre vandaar ! Mij beweegt zich ;
maar het is de loomste én alleronbehagelijkfle zijner bewegingen, en, terwijl de uitgeputte, krachtelooze mensch nog
met moeite door hem ademt , haakt deze niet zelden naar
het ontzettende, maar toch nog verdragelíjker fchijnende
oogenblik, dat hij zich voor altijd fluit.
Dan, wij zouden, dus voortgaande, ligtelijk in eenen,
door mij niet bedoelden, hoog ernstigen toon vervallen. Het
wordt daarom tijd, dat wij ons tot den neus wenden, en onze opmerkingen daaromtrent mededeelen. Het genot , dat hij
ons verfchaft, behoeft bijna niet vermeld te worden. Hij is
de medehelper van den mond in de, den mensch tot het leven onontbeerlijke, ademhaling; hij is de wáarfchuwer in
hetgeen den mensch onaangenaam en fchadelijk kan zijn, en
bij f_henkt den mensch, velerlei genietingen op menigerleï
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wijze. Hebben wij bij de zintuigen des gezigts , bij die des
gehoors en bij den mond fchadelijke, ja verderfelijke zijden
waargenomen, aan den neus zijn fchier geene verwijten te
doen; hij heeft nog goede eigenfchappen, die wij niet opnoemden; en nogtans kan de mensch goedvinden, om juist
den neus te miskennen en te mishandelen, en hem te doen
lijden voor hetgeen andere zintuigen of vermogens misdoen.
Let eens , bid ik u, op de miskenning en verongelijking!
Wat heeft toch wel minder fchuld aan de hinderlijke en dik
ergerlijke vertooning van ingebeeld verfland en door--wijls
zigv, dan de neus? En evenwel, boe noemt men ze? Neus
Wat doet er minder toe, dan de neus, als iemand-wijshed.
de onaangename of ongelukkige gevolgen van onvoorzigtig.
held of verkeerde nieusisgierigheid ondervindt? En evenwel,
wat zegt men tot hem? Wat doet ge er met den neus bij ?.
Iemand zal op het punt fiaan van een verwacht geluk deel.
achtig te worden. Een ander komt en ontrukt het hem. Wat
kan minder de hebzucht van den geweldenaar fluiten , dan de
neus van den lijder ? En evenwel , wat zegt hij ? Ik heb
het hem voor den neus weggenomen. — Men krijgt b ij den
neus ; men boort door den neus; men geeft een' langen neus ;
men /leekt den neus overal in; men..... Doch laat er ons
van afzien , om op te fommen, in hoe vele andere gevallen
de weldadige neus miskend en verongelijkt wordt.
Dan, hij wordt ook mishandeld. Er zijn er, die er vermaak in fcheppen , om den goeden neus dag aan dag inwendig onmatig op te vullen. En offchoon hij in den beginne
getrouwelijk zijne terugítootende kracht uitoefent, het baat
niet; men houdt niet op met hem te beoorlogen; zijne krach
begeven hem, en het komt zoo ver, dat hij zijne dienst-ten
als hulp-ademfchepper niet meer of niet dan hoogst gebrek•
kig verrigten kan, en zelfs het edel fpraakvermogen er onaangenaam door belemmerd wordt. Er zijn er, en dezen
zou men wreedaards kunnen noemen, die er vermaak in fcheppen, om den armen neus, van uit de maag, dagelijks, ja
fours dag en nacht te befloken, z6ó te beftoken, dat hij
vuurrood, ja geheel gloeijend en dus erg gepijnigd wordt.
De mond is hier de misdadiger, en de neus moet de fchande
dragen; want, door het aangehaald en anderfoortig wreedaardig bedrijf, wordt de neus eindelijk met fchandelijke teekenen gebrandmerkt; waarbij dan nog, tot overmaat van ongeluk, komt, dat het hem niet gegeven is, zich voor het oog
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der wereld te kunnen verbergen, maar dat hij aanhoudend op
het gelaat als een voorgebergte moet blijven vooruitfteken•
En , niettegenilaande dit alles , blijft de neus altijd lijdzaam ,
en ook nog behulpzaam, tot in den ouderdom toe. Al wordt hij
nog zoo miskend en mishandeld , weigert hij toch de laatfte
dienst niet, welke hij bewijzen kan. Als de oogen verzwakt
zijn, en, zonder gewapénd te wezen, de noodzakelijke dienst
niet meer" kunnen betoonen, onttrekt zich de neus toch niet,
om den last van het oogwapen te dragen, maar voegt er zich
geduldig onder, en torscht dien zoo dikwijls en zoo lang als
het maar immer gevorderd wordt. Voeg hierbij, dat de neus,
niettegenftaande al zijne verdienften, lijdzaamheid en hulp
niet ééne fpreekwijs fchier verheerlijkt wordt.-vardighe,o
Men fpreekt van Engelachtige oogen, van fijne ooren, van
een' rozenmond ; maar aan den neus wordt geen eertitel
gegeven. En als hij in het eenigfle, waarin hij misdoen kan,
misdoet, hoe is de wereld dan niet in rep en roer, om hare
verfoeijenis uit te fpreken I Als de dikwijls miskende en
mishandelde, de beflèndig feil lijdzame neus zich foms optrekt, laat zich dan niet algemeen de kreet tegen hoogmoed,
fchimp en hoon hooren, en vergeet men niet eerder de ergile
vergrijpen van andere zintuigen, dan dit ééne van den neus?
Zietdaar het lot, te vaak de onnoozeiheid befchoren!
Aan het einde dezer bijdrage gekomen, gevoel ik, dat er
een floc aan behoort. Dit zij : dat er, naar mijn inzien, geene reden is, om zoo omtrent den neus te werk te gaan, maar
daarentegen alle gevaar, dat de veelvermogende zintuigen des
gezigts en des gehoors, zoo wel als de rijkbegiftigde mond,
eene verkeerde, fchadelijke, verderfelijke rol fpelen; dat het
dus van het uiterfle belang is , over hen aanhoudend zorgvuldig de wacht te houden; en dat, wanneer dit gefchiedt
met al den ernst, welke te wenfchen is, de goede neus,
voor alle mishandeling gevrijwaard, zich aan geen vergrijp
zal fchuldig maken, maar, waar en zoo lang het zijn kan,
standvastig mede tot een' getrouwen fchildwacht zal ver
-lrekn.
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MOZART'S WIJZE VAN COMPONEREN DOOR HEMZELVEN
TOEGELICHT.

Niet ligt zal men eene van M 0 Z A R T'S Opera's hopren ,
zonder dat men tevens den wensch koestert, de hoo£ditoffen
te leeren kennen, uit welker firijd zulke meesterflukken outfiaan zijn.
In eenen, gedurende den herfst van 1790 gefchreven'brief,
aan den Baron V., laat, op deszelfs verzoek, M Q ZA R T
zelf zich hierover uit, en veroorlooft ons dus, eenen blik
in zijn binnenfte te flaan, en als 't ware in de diepte van
zijn gemoed af te dalen.
„ En nu (zegt hij in dit niet zeer bekende fchrijven) kom
ik tot het allermoeijelijkfte punt in uwen brief; een punt,
dat ik liever geheel had willen voorbijgaan , omdat de pen
mij tot zoo iets niet regt te wille is. Ik zal het evenwel
beproeven, al .vondt gij daarin ook flechts íiof tot lagchen.
Gij vraagt: hoe mijne w ze van doen is, bij het fchrijven en
uitwerken van groote en regt doorfiaande dingen. Nu kan ik
hierover, in waarheid, niet meer zeggen dan dit, want ik
weet het zelf niet en 'kan het niet beter uitleggen.
„ Wanneer ik eens geheel vrij en regt opgeruimd ben, bij
voorbeeld op reis in het rijtuig, of onder eene wandeling na
een goed middagmaal, ook wel 's nachts, wanneer ik niet
flapen kan, dan zijn mijne gedachten het best en firoomen
mij toe; van waar en hoe, dat weet ik niet, en kan er ook
niets toe doen. Die nu, welke mij bevallen, houd ik in het
hoofd, en neurie ze ook wel hilf luid voor mij heen, ten
minfie zoo als anderen mij wel gezegd hebben. í-loud ik
nu iets vast, zoo valt mij weldra het•een na het ander in,
waarbij zulk een brok €e gebruiken zou zijn, om er eene
pastei uit te kneden, naar het contrapunt en den klank der
onderfcheid.ene inftrumenten. -- Dit verhit mij nu de ziel,
te weten wanneer ik niet gehoord worde; zoo wordt het
gedurig grooter, en ik breid het gedurig wijder en helderder
uit, en het ding komt mij waarlijk, binnen korten tijd, in
he hoofd tot hand, zelfs wanneer het lang is, zoodat ík
het daarna met éénen blik, als een fraai fchilderlluk of een
welgevormd mensch, in mijnen geest overzie, en het in de
verbeelding hoore, niet achter elkander, zoo als het nader-
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hand komen moet, maar alles op ééns en te gelijk. Dat is
dan eene regte fmulpartij !
Al dit vinden en maken gebeurt bij mij als in eenen
fchoonen , levendigen droom. Maar het hooren er van, zoo
alles in ééns, is nog het beste.' Wat nu op deze wijze tot
fland gekomen is , vergeet ik niet ligt weder; en dat is mis
beste gaaf, welke de goede God mij gefchonken-fehind
heeft. Wanneer ik naderhand aan het fchrijven kom, neem
ik uit den zak van mijn brein, hetgeen zich te voren, op
de wijze zoo als ik gezegd heb, daarin verzameld heeft.
Daarom komt het dan ook vervolgens vrij 'feel op het papier; want het is, gelijk ik zeige, eigenlijk reeds klaar ,. en
wordt ook zelden veel anders, dan het te voren inmijn hoofd
geweest is. Daarom hindert het mij ook niet, dat ik bij het
fchrijven geítoord worde, en er mag rondom mij voorvallen
wat er wil, ik fchrijf toch voort; kan er ook bij praten,
van koetjes en kalfjes , van Grietje en Trijntje enz. Hoe
nu verder, bij het werken, mijn arbeid over het algemeen
den vorm of de manier aanneemt , dat hij Mozartisch is en
niet in de manier van iemand anders, — dit zal zekerlijk op
dezelfde wijs toegaan , als dat mijn neus juist zoo groot en
gebogen is , dat hij Mozartisch is geworden en niet als die
van iemand anders, want op eigenheid leg ik mij niet toe,
en zou de mijne ook niet eens naauwkeuriger weten te befchrijven; maar het' zal wel bloot iets natuurlijks wezen,
dat zij, die werkelijk een uitzien hebben, er ook verfchillend van elkander uitzien, zoo van binnen als van buiten.
Ten minf'e weet ik, dat ik mij het eene zoo , min als het
andere gegeven heb.
„ En hiermede laat mij volftaan hebben,, beste vriend,
voor nu en altijd, en geloof, dat ik om geene andere reden
afbreek, dan omdat ik niets verder weet. Gij , een geleer.
de, kunt u niet verbeelden, hoe zuur mij dit weinige reeds
gevallen is! Een' ander' zou ik in het geheel niet geant.
woord hebben."
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FRAGMENT UIT DE GEDENKSCHRIFTEN VAN EEN' BIJ DEN
1VIEDEDEELER BEKENDEN VRIEND , RAKENDE EEN HEM

BEJEGEND ONGEVAL IN HET WATER.

Maer fpringhende in een meir, daer °t water ßremt
van kou
En op de lippen vriest, zich te verreuckeloozen ......
VONDEL.

H

et wordt der menfchelijke natuur tot een groot voorregt
toegerekend, niet bepaald aan ééne lucht- en landllreek ge
te zijn. De mensch kan van het eene einde der aarde-bonde
naar het andere verhuizen. Spoedig raakt hij gewoon aan den
overgapg van eene hoogere tot eene lagere temperatuur en
omgekeerd. Hoe vele menfchen verlaten jaarlijks de noordelijkst gelegene ílreken van Europa, en zoeken een heilaan in
de nabijheid van den Evenaar! Nederlandfche en Britfche fchepen hebben in het Noorden overwinterd, en daar eenen graad van
koude doorgeftaan, die fommigen zouden meenen onverduurbaar
te zijn. lYe mensch gewent zich echter niet alleen, of fchikc
zich, naar hetgeen de wetten der Natuur op deze of gene
plaats vorderen; hij tracht in enkele gevallen , het zij uit
nood of om winst, eene meer dan gewone temperatuur door
te flaan. Het zegt veel, eene vrouw, bij eene koude van
veertig graden onder 0, haar kind de borst te zien gevea;
de meeste Europefche Dames, en zelfs vrouwen meer gewoon
aan guur weder, zouden onder zulk eene proef bezwijken,
en, indien zij haar al konden dogrilaan, de arme zuigeling
zoude aan den marmeren boezem verflijven. Enkele menfchen
hebben ook getracht, met het doorftaan van een' zeer hoo_
gen warmtegraad, het nog verder te brengen. De naam van
den zoogenoemden onverbrandbaren Spanjaard M A R T I NE Z
is berucht geworden. Men heeft opgegeven, .dat hij eene
warmte van meer dan 1100 R. zoude doorgeítaan hebben.
Het hoen, hetwelk hij, na de doorgeltane vuurproef, met
fmaak genuttigd heeft, fiond, zoo men zegt, aan zijne zijde
in den heeten oven te braden.
Wat de mensch flechts door oefening bereikt, hetwelk wel
met den onbrandbaren M A R TINE Z het geval geweest zal
zijn, het doorítaan van eene bovenmatige hitte, dat kan hij
-
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fomwijlen door een' bijzonderen zamenloop van omftandigheden, zonder daartoe voorbereid te zijn. Het fchijnt ongè.
loofelijk, en toch moet men het gelooven, omdat het met
eenen naam onderteekend is , wat wij onlangs in het Mengelwerk van dit Tijdfchrift lazen. Wij bedoelen het Frag.
ment uit de Gedenkfchriften van eenen Geneesheer. (Zie N°. II.)
Het ware daarom te wenfchen geweest, dat Dr. F E R DIN A N D
o L L E T, te Dublina, nog in eenige meerdere bijzonderheden
gekomen ware. Het zoude ook niet onaangenaam geweest
zijn, iets meer van deze Gedenkfchriften te hebben mogen
vernemen; te meer, omdat het tegenwoordig mode onder de
Heeren Artsen buitenslands fchijnt te worden , Gedenkfchriften uit te geven. Vinden zij aftrek , hetwelk in Grootbrittanje
het geval fchijnt te zijn, dan zullen wij fpoedig met een'
vloed van Gedenkfchriften van dien aard overftroomd worden. Immers welk beroep vindt ruimer Plof tot bijdragen ter
menschkennis, dan het artfelijke? Het zal echter te bezien
liaan , bij den grooten toevoer van Artfen , waarmede de
maatfchappij alom bedreigd wordt, of velen der jongere Artfen, in afwachting der coekomitige praktijk, niet vooraf Gedenkfchriften zullen opilellen, waardoor er geen overzigt
meer zal zijn van hetgeen waarheid en van hetgeen verdicht fel mag heeten. Intusfchen zal het Heeds minder nadeel doen,
dat de eerstbeginnenden op het papier verdichten, dan in de
wezenlijkheid proeven nemen, hoeveellodium, Tinctura Fowleri en Bivauuwzuur• de menf5helijke natuur inderdaad kan ver
-dragen.
De Gedenkfchriften daarlatende, zij het genoeg, uit het
medegedeelde verhaal te kunnen opmaken , dat de Dublinfehe
Geneesheer in den gloeijenden ketel eene wezenlijke vuurproéf
doorgeßaan heeft. In eene rotskloof neder te horten, ge
eenen anderen gebeurde, waar de ongelukkige den dood-lijk
zoude gevonden hebben, hadde zijn trouwe hond hem niet
opgefpoord, moge akelig zijn; de man kon , met een wel is
waar donker vooruitzigt, echter geduldig, de redding verbeiden:
het vuur kwamn hem niet aan de fcheenen. Het mogt een
wanhopige toefland genoemd worden, den donkeren nacht op
eenen boom, te midden van eenen verwoesterden stroom, op
een eenzaam , onder water gezet eilandje, te moeten doorbrengen; de nood fchcen hoog gerezen, maar hetwateritwani
toch niet aan de lippen. Veel hoop op uitredding was er in
deze gevallen niet; maar, opgefloten in eenen gloeijendCá
Y
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metalen ketel .... ja, het is wel zoo: „ het denkbeeld der
„ pijnbank is te zwak, om zulk een lijden uit te drukken!"
(Zie boven.) En dan nog een zoogenaamd wetenfchappelijk
testament te kunnen opflellen .... is dit wel ooit op de pijn
beproefd? Wat kan de mensch niet, wanneer hij-bank
Hechts wil!
In fommige gevallen kan men te regt de vraag opperen ,
waar de redding mogelijker is, uit het vuur of uit het water? Dr. c o L LE T heeft zijne bevindingen uit den gloeijen.
den metalen brouwketel medegedeeld ; het zij mij geoorloofd , eene uitredding uit het water te befchrijven , zoo als
zij eenen nog levenden is te beurt gevallen. 's Man's zedigheld, tot hiertoe, van het uitgeven zijner Gedenkfchrif
ten
teruggehouden hebbende, heeft hij de mededeeling
van dit geval aan een' ander', als in zijnen naam fprekende,
overgelaten. Zijn leven echter zeer rijk aan zonderlinge ge.
beurtenisfen zijnde, die qlk zoo niet dagelijks ten deel val.
len , mag men door den tijd misfchien nog meer van dien
aard verwachten, indien deze eeríte proeve een naar het wonderdadige hakend publiek niet geheel ongevallig is.
Het was in den zeer ítrengen winter van het jaar 18..,
(zoo luidt het verhaal van den vriend, hier fprekende voor.
gefteld) dat ik, onder zeker voorwendfel, het ouderlijke huis
verliet., om mijnen lust tot fchaatfenrijden bot te vieren. Met
eenige jongelieden van mijnen ouderdom had ik, op zekeren
tijd, afgefproken, op eene bepaalde plaats ons bijeen te vinden. Dit gelukte naar wensch ; geen onzer was verhinderd ;
wij waren verhe igd , allen zamen te zijn. Het was een hel
dag•, nadat het daags te voren zwaar gefneeuwd had;-der
de wind woei fcherp uit het oosten, en het vroor wederom;
dat het kraakte. In het oogenblik, dat wij de fchaatfen aan
verkleumden reeds de handen zoo, dat men de ban--bonde,
den naauwelijks flevig genoeg kon aanhalen. Daar de fneeuw
met eenen flerken wind gevallen was, was er hier en daar
flechts weinig op het gladde ijs blijven liggen; de baan was
meestal glad, tusfchenbeiden echter door fneeuwvlakten afgebroken. Ik was wat te zwaar gekleed, om fchaatfen te
rijden. Ik had, namelijk, om geen vermoeden van mijn eigenlijk doel op te wekken, mijn dufreisch pak niet willen
uittrekken: ik íteunde op mijne vlugheid en fpierkracht. Allen gereed, begonnen wij achter elkander op te rijden, en
wel met eene zeer fnelle vaart, alzoo wij voor den wind

;hem
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reden. Offehoon een der vlugfe rijders , was ik de laatíke
van de rist. Eene hobbeligheid in het ijs doet mij vallen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om iets aan den
fchaatsband te verfchikken , en zie mijne maats een' omhaal
maken, Op mijne vlugheid íteunende, laat ik hen doorrijden , en wil tevens van mijne kunst in fnelrijden doen blij.
ken. Met krachtige fireken zet ik door, regtaan op die
vooruitreden aanhoudende. Op eens voel ik geen' boden on.der mijne voeten ; het water flaat over mijn hoofd zamen , —
ik ben in een wak gevallen; ik ben onder het ijs geraakt 1
Ik gevoel al het fchrikkelijke van mijnen toefland; maar ik
gevoel tevens eene gladde baan onder mijne voeten ; mijne
fchaatfen fchijnen grondijs te raken. Ik gevoel mij wei doer
eene digtere vloeiftof belemmerd en als tegengehouden; maar
onwillekeurig en als werktuigelijk zet ik de beweging van het
fchaatfenrijden voort. Met gefloten mond houd ik de nog
ingeädemde lucht binnen; ik ontwaar eene geweldige rommeling in mijne ingewanden; krampachtig trekken zich alle
fluitfpieren te zamen: waarfchijnlijk is dit wijn behoud ge
verre ik onder het ijs moge voortgereden zijn,-west.Ho
valt moeijelijk te bepalen; hetgeen verder gebeurde, hee t
de aandacht hiervan geheel afgeleid , en later belette eau
fpoedige en flerk ingevallen dooi de verdere nafpor gen.
Hoe veel flagen ik onder water met mijne beenen gedaan &neb
daargelaten, ongezocht bereik ik een ander wak. Zoodia ale
drukking boven mijn hoofd ophield, (leeg ik plotfelijk omhoog; maar van dit oogenblik was het wel niet gedaan met
mijn bewustzijn, maar ik kon niet meer het • minfte teeken
van hetzelve geven. Ik verkeerde en bleef verkeeren in dien
verfchrikkelij ken weiland, waarin enkele fchijndooden ver.
fcheidene dagen hebben doorgebragt. (*) Ik zag, •ik hoorde,
ik gevoelde alles; maar mij uiten, dit kon ik niet!
Mijne makkers, die vooruitgereden waren, hadden mij wel.
dra gemist. Mij niet ziende opdagen, keerden zij terug.
Aan het eerfie wak gekomen, zagen zij mij op eens van om der het ijs naar bogen fchieten. Mij aanvatten, op het ijs
halen, was het werk van een oogenblik, door den <ferkften
met meer dan gewone kracht verrigt. Maar hoe Ronden al-

a

l

(*) Men kende toen den geestig uitgedachten toerbel van
j o D 0 C U s M E ij E R nog niet! Zie Merkwaardige Waarnerningen enz. 2de Deel, bi. 47O env.
Y2
,
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len verfleld , toen ik levenloos , ítijf en onbewegelijk , als
een beeld uit ijs gevormd, uit hunne handen gleed! Ik moet
toen veel gehad hebben van een dier matrozen, wier lijken,
eenige jaren geleden, omfireeks de Noordpool in het ijs gevonden zijn, waarvan in der tijd een berigt in den Kunsten Letterbode werd medegedeeld. Hoe lang zij daar bevroren geweest zijn, terwijl het bederf de lijken niet kon aan
niet bekend geworden ; maar men kon berekenen ,-tasen,i
dat zij van eene reeds federt zoo langen tijd vergetene expeditie herkomflig waren , dat , indien er geredden waren afgekomen, deze waarfchijnlijk in de aarde reeds tot flof vergaan
waren , terwijl de makkers nog in het ijs ongekrenkt aanwezig bleven. Offohoon verilijfd, was ik niet levenloos. Het
hond evenwel erg met mij gefehapen. Ik had van alles de
volledigtte bewustheid, offchoon ik mij voltlrekt niet kon
uiten; zij heeft mij ook geen oogenblik verlaten, zoo lang
ik in den flaat van fchijndood , als ik 't zoo noemen mag,
verkeerd heb. Wat mijne ledematen' betreft, zij fchenen irij
als omzwachteld. Indien eene Mumie van haren toehand
bewust kon worden, zij zonde misfchieu hetzelfde gevoel
hebben, hetwelk ik nu ondervond., Over de gelleldheid mijner zintuigen durf ik niet oordeelen. Zonderling was het
mij, dat ik, offchoon flaauw, zien en hooren, maar niet neken kon; mijne neusgaten waren als met de fijnfle kristallen
bezet. Aan eene beweging van tong of kaken viel niet te
denken. Ik voelde echter mijn hart flaauw kloppen, alsof
het iets met moeite trachtte voort te fchuiven ; het bloed
was derhalve nog niet in mijne aderen verflijfd. Het kwam
mij echter voor, dat de urin in mijne blaas bevroren, en
mijne gal als 1lroop verdikt was. Het eerstgenoemde vocht
flaat als aan de uiteríte grenzen der bewerktuiging; het bloed
is een levensvocht. Welligt heft de onderlinge wrijving en
fchuring der bloedbolletjes zoo veel warmtehof ontwikkeld ,
dat het bloed daardoor vloeijend is gebleven. Ik geef den
Heeren natuuronderzoekers deze opmerking in bedenking. Had
ik toen eene Cercaria in mij gehad, -wie weet, welke gewigtige waarnemingen zij had kunnen doen ; offchoon ik vrees,
dat zij zich bij mij niet zoo vermaakt zoude hebben, als die
van den Heer MEN A r i us. Het is, namelijk, een afgietfeldiertje, hetwelk eene reis door het menfchelijk ligchaam aflegt, en daarbij de verborgenste holen van hetzelve doorkruist. (Cercarig's Reife durch den Microcosmus. Crefeld, 1836e)
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Wat mij in dezen weiland den meesten angst baarde, was,
dat ik vreesde, dat mijne makkers , bij derzelver hulpbetooning, het een of ander mijner leden zouden breken. In mij,ne verbeelding waren mijne armen en beenen bros als glas..
In de groote verlegenheid, waarin mijne makkers zich bevonden , namen zij mij op , en droegen den ijsman (men
fpreeltt anders van eenen fneeuwman) naar eene nabijgelegene
herberg, eenige honderd_fchreden van de rivier aan den grooten weg gelegen. Eenigen werden vooruitgezonden, met den
last, om een groot vuur van takkebosfen te laten aanleggen.
Men wil mij ontdooijen, dacht ik bij mijzelven; dat zal.
Slecht met mij afloopen ! Ik herinnerde mij , dat mijne moeder, eene overleggende huisvrouw , wanneer haar bij ongeluk
eenige appelen bevroren waren, dezelve in een' emmer met
koud water legde; en ik, bevroren mensch , zoude voor een
heet vuur ontdooid worden! Ach, ware ik nu maar een
appel! — Ik herinnerde mij ook een verhaal van mijnen vader, hoe hij eens, met eene arrenflede een' verren togt afleg
zijnen koetfier geheel bevroren en verflijfd naast zich-gend,
had zien flaan. Daar hij in deze verlegenheid niet wist, hoe
hij den armen drommel zoude te hulp komen, te meer omdat
hem bekend was, dat er eenige uren in den omtrek geen bijíland
te vinden was , befloot hij , voor den koetfier, die anders
toch verloren was , een graf in de hooggevallene fneeuw te
graven. Hij bond het paard aan eenen boom, groef met zijn
zakmes en zijne handen een' diepen kuil, ter zijde van den
weg , in de fneeuw, en begroef den goeden karel er geheel
in , Hechts een togtgaatje voor den mond openlatende. Met
eèn' weemoedigen blik fcheidde hij van den getrouwen dienaar, dien hij vermoedelijk niet weêr zoude zien, en dreef
het paard te fneller voort, om die treurige plek zoo fpoedig
mogelijk uit het gezigt te verliezen. Toen hij des avonds
laat eene woning bereikte, bewoog hij, met geld en goede
woorden , eenige landlieden , zich met een' wagen naar de
plaats te begeven, welke hij hun naauwkeurigbefchreef. Na.
dat deze goede lieden een' geruimen tijd gereden hadden,
was het, alsof een wit fpook hun te gemoet trad, van welks
mond een vurig fchijnfel uitging. Angflig hielden zij het
paard op; de floutmoedigíte waagde eenen aanroep, waarop
een: goed vriend! volgde. Het was onze koetfier, die in
zijn fneeuwgraf bijgekomen was , en zich nu naar de hem
bekende plaats op weg begaf. j-lij had zijn pijpje en tondel,
,
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doos bij zieh en rookte nu dapper, waardoor het den beäug_
ilea boeren gefehenèn had , of een vurige damp uit zijnen
mond nitging. --- Och, dacht i'k bij mijzelven, was mijn
vader af hechts de koetfier bij mij, ik zonde biet voor het
vuur ontdooid worden, wanneer het water mij ontloopen en
mijn geest tevens ontvlieden zonde.
toch ziet, wat gebeurt? Terwijl mijne makkers, met
een barsch geroep : Plaats 1 plaats ! mij in de reeds zeer
warme kamer wildeti binnendragen, wanneer het misfchien
oogenblikleeli t met mij zoude gedaan geweest zijn , kwam
een Officier der ruiterij voor het huis lilhouden. Verwon
riep hij : Wat is dat? Een blik op mijj, en een don--der
derend : ' Staat, mannen! geen flap verder! deed zich hooren.
Naar den tuin met den jongen ! was het verdere koorman_
do, waaraan mijne makkers werktuigelijk gehoorzaamden. Zij
hebben mij naderhand verzekerd, dat zij op dat oogenblik
zeiv' niet wisten, wat zij"'deden. Afgezeten! riep hij tegen
eenige Dragonders, die, mede te paard, voor de herberg
filhielden. Zij gehoorzamen, en grijpen, op zijn bevel, elk eene
fpede: Een kuil in de fneeuw gegraven! Dit was fpoedig hewerkílelligd. Den jongen in de fneeuw! was nu het woord.
Men aarzelde eenige oogeublikken. In de Sneeuw met den
jongen! herhaalde hij nog eens. De koetuier fond nu wederom
voor mijnen geest, en — guit, die ik was en zelfs in mijne
verftijving bleef! — ik was reeds bedacht, hoe ik den een'
of ander' met mijne verrijzing uit de fneeuw een' fchrik zou.
de aanjagen. De Dragonders namen mij uit de banden mij mier makkers over; ik werd voorzigtig in den kuil nedergelegd, en weder met fneeuw bedekt; Hechts mijn aangezigt
werd biootgelaten en met een' linnen doek luchtig gedekt.
leiij, die hier mijn redder moest worden, was, gelijk later
bleek, een vriend van ons huis, Chirurgijn - Majoor bij een
regement Dragonders. f#ij reisde de kantonnementen van zijn
regement rond, en kwam juist langs dezen weg gereden.
De waardige man zond de Dragonders weg met eenen
brief aan den Kommandant, waarin bij hem van het gebeurde
kennis gaf, en verzocht, ter verdere hulp van den zoon
zijns vriends, tot zijne volkomene redding te mogen vertoe_
ven, hetwelk hem fpoedlg door een' Ordonnans werd toegetEaan. Nu bleef de Arts zijne zorg geheel aan mij. toewijden. Zesendertig uren lag ik onder de fneeuw; elk half uur
werd er naar mij gezien. Ik bleef bij mijne bewustheid,
-
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Irraar Heeds roerloos. Ik zag mijne bedroefde ouders naar
mij zien en weemoedig het. hoofd fchudden. Mijn goede
geleigeest bleef hoop voeden, en na zesendertig uren ver
eene lig.ce beweging der bovenlip, dat de roerfeis-kondige
begonnen vrij te worden, en dat mijn Arts niet te vergeefs
gehoopt had. Nu werd ik met fneeuw in het aangezigt ge
langzamerhand begon ik verder te ontdooijen.-wrevn,
Met voorzigtigheid werd ik thans uit de fneeuw genomen,
eerst in koude wollen dekels , later in een gewarmd bed gelegd, en zoo kwam ik meer en meer bij. Het duurde echter meer dan zes weken, eer ik mijn bed verlaten kon; ik
herftelde zeer langzaam; echter werkte mijn jeugdig gefiel
zoo gunftig mede, dat ik geen ander letfel heb overgehou.
den, dan dat mij,. wanneer de wind fterk uit het oosten
waait, nog eene onwillekeurige ligte beving der bovenlip is
bijgebleven.
MORITZ LUDIERITIUS.

DE BLOEMENTEELT TE LONDEN EN INZONDERIHEID TE PARIJS.

Sedert de liefhebbers van tuinen geflaagd zijn, eene menigte
vreemde gewasfen onder de luchtftreek van Europa te doen
tieren, wordt de (maak voor bloemen meer en meer algemeen. Evenwel hecht men zich niet, gelijk voormaals in
Holland, aan eene enkele bloemenfoort ; met ftreeft er integendeel naar, zoo vele foorten mogelijk te bezitten. Bij feestelijke gelegenheden verfiert de rijke zijne woning met zeldzame bloemen en gewasfen, van de voordeur tot in de ge
voorplein, de vestibule, de kolonnade ,-zelfchaps:t
de kleedkamer, alles moet het voorkomen van een groenend
lustboschje hebben. Hierbij moet de grootstmogelijkeverfcheidenheid onder de gewasfen heerfchen: men ziet er bóomen, heesters, firuiken van alle tinten en vormen van loof,
gemeene bloemen nevens de kostbaarffe en zeldzaamfle. Ook
is het beroep van b-loemis!t een zeer gewigtige tak van nijverheid geworden. Men begroot thans den verkoop der bloemen, aan de onderfcheidene markten van Londen, op eene
fom van 400,000 p. 11. (bij de vijf millioen Hollandsch)
's jaars. Te Parijs kost een ruiker, zaamgefteld uit viooltjes , thlaspi , witte hiacinten en knopjes der Bengaalfche
roos, onmgeven of doormengd met taxisloof, bladeren van den
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Weymouth -pijn of van tijm - laurier, drie of vier francs; er
zijn er nog duurdere, van zes, negen en twaalf francs; alsdan bellaan zij uit oranje- of mirteloof, en de bloemen zijn
hiaeinten , viooltjes, cyclamens, heidebloempjes , Bengaalfche
rozeknoppen, hazelnoot- en oranjebloefems, blaauwe en
roode daphnés en eene of twee camelia's. Ook is de bloemenhandel van groot wanbelang te Parijs. Evenwel, flechts
een twintigtal bloemkweekerijen zijn in het bezit der geheele
levering aan de groote wereld dier hoofdflad. Men begrijpt
dus ligt, dat het deze allen welgaat. Menig kleine bloemist,
die zich , vijftien jaren geleden , met niet meer dan vijftig
francs kapitaal heeft nedergezet, bezit thans een aanzienlijk
vermogen, en de hovenier, die 50 of 100 duizend francs aan
zijne inrigting heeft kunnen hefleden, is tegenwoordig een
Millionair. Men telt er vier of vijf zoodasigen , die elk verre
boven het millioen bezitten. En met dat al is het verbruik
van bloemen te Pars nog verre van hetgeen het zijn kon.
's Winters vindt men er geene, of flechts met de uiterfle
moeite ; en wel inzonderheid midden in de ftad , waar zoo
vele kostbare winkels van allerlei aard in overgroote menigte
gevonden worden, beflond er niet een eenig etablisfement,
dat zich met dezen zoo winstgevenden handel bezig hield.
Dit hebben dan ook eindelijk eenige bekwame hoveniers begonnen in te zien, en federt twee jaren zijn zij bezig, de
tiitgeflrektfle bloemenfabrijk op te rigten , die misfchien in
geheel Europa beflaat. Ontzettend groote bloemenkasfen zijn
kort geleden op den Boulevart Mont Parnasfe, No. 37, voltooid geworden , en men heeft in dezelve 400,000 planten ,
heesters, afleggers, Ioten enz. van alle foort en ouderdom
bijeengebragt, die er voor het oog der liefhebbers groeijen;
want ieder, zelfs die niet gezind is te koopen, wordt beleefdelijk tot het bezigtigen toegelaten. Een tuinbouwer dier
ftad heeft het volgende overzigt opgemaakt van de opbrengst
der bakken en potten met heesters en bloemgewasfen, die
achter elkander gediend hebben tot verfiering van hotels, bij
de luisterrijkíie avondfeesten te Parijs, alleenlijk in het korte
tijdvak van den 2311en Januarij 1836 tot den 30fIen dier zelfde maand.
Opbrengst der verhuring van bakken en potten met licesters , bloemgewasfen enz. op onderfcheidene bals, waar 1bij die :elfde planten achter elkander gediend hebben.
Da.
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Tb LONDEN EN PARIJS.
Dagen der maand
Januarij.

Groore bals parés
i„i Ministers of
Ambassadeurs,

Groove hals bij
Particulieren.

Tütaal pr dag.

23
24
25
26
27

1500 fr.
600 „
1800 „
500 „
600

500 fr.
300 „
100 „
200 „
200 „

2000 fr.
900 „
1900 „
700 „
800 „

28
29
30

800 „
1500 „

100 „
300 „

900 „
1800

600 ,,

400 „

1000 „

Totalen

7900 fr.

2100 fr.

10,000 fr.

1;ij deze getallen moet men nn nog voegen:
Voor bloemenmandjes, bloementafels enz., op de
. . 6000 fr.
avondgezeifchappen geleverd
Verkoop van losfe camelia's (250 dozijn , van 10
tot 24 fr. het dozijn) . . . . . . . . . . 3000 „
Ruikers tot hoofdfieraad en bloemen voor het kapfel, aan uitgelezene camelia's , met bloemenknoppen
en bladeren . . . . . . . . . . . . . 1000 „
Voor 200 vazen met fraaije, bloeijende camelia's,
. . . . 2000 „
tegen den middelbaren prijs van 10 fr.
Voor ruikers op bals, van 2 en 3 fr. tot 10, 12,
15 en 20 fr., uitgetrokken tegen den middelprijs van
hechts 5 fr . . . . . . . . . . . . . . 20,000 „
.

.

.

.

.

32,000 fr.

Hierbij te voegen, als boven, voor de verhuring
alleen van bakken en potten met heesters en bloem
Bene bal naar het andere over--gewasfn,vht

gegaan . . . . . . . . . . . . . . . 10,,000
Totaal voor de bals en avondpartijen van Hechts

8 dagen

. . . . . . . . . . . . . . 42,000 fr.

SCHILLER ALS TOONEELSPELER.

S

CHI L LE R, die in de wereld der tooneelisten leefde en
weefde, trad ook eens als werkelijk tooneelfpeler op. Ter
gelegenheid van den geboortedag van Hertog K A RE L van
Vtrrtemburg, op den 11 Februari] 1780, fpeelden eenige
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kweekelingen der eerfte afdeeling bij de akademie den Clavigo
van G 0 E THE. S CHI L L ER, die met de verdeeling der rollen belast was, koos die van Clavigo voor zich. En hoe
fpeelde hij ze? Zonder de minfte overdrijving mag men zeggen — affchuwelijk. Hetgeen aandoenlijk of plegrig zijn
moest, werd kruipend of hoogdravend; trots werd walgende
opgeblazenheid; de uitdrukking van hartstogt, brullen en
fnuiven. Nergens iets natuurlijks , geene waardigheid of gepaste uitdrukking, maar razen en tieren. Bij de plaats , waar
aangeteekend fiaat: „ Clavigo beweegt zich in de grootfte
verlegenheid op zijnen foet," wierp SCHIL LE R zich in zoo
fluipachtige ligchaamsverdraaijingen op denzelven heen en weder, dat de aanfchouwers niets anders verwachtten, dan dat
hij op den grond zou vallen. — Wat wij hier van S CHILLE R
zeggen, is ook van andere treurfpeldichters opgemerkt. S H AR E S P E A R E, OT W A Y, JOHNSON waren voor een gedeelte
groote tragifche fchrijvers; maar men verzekert, dat zij allen zeer middelmatige , zoo niet flechte tooneelfpelers ge
weest zijn.
-

DE WEDERMAKER.

De bekende flerrekundige van den Seeberg , v o N s A Cu,
was een tijdlang fchrijver van het astronomifche gedeelte
van den Gothafchen Almanak, en werd daarom door de landlieden uit den omtrek den wedermaker genoemd en daarvoor
gehouden. Nu had het eens, gedurende een' zeer heeten zomer, in lang niet geregend, zoodat men reeds voor een'
flechten oogst begon te vreezen. De Heer v ON s ACH, om
dezen tijd van zijnen Seeberg naar beneden komende, ten ein
naar het naburige dorp Siebleben eene wandeling te doen ,-de
zag zich eensklaps door de bewoners van hetzelve, die op
hem geloerd hadden, omfingeld. Met onfluimig gefchreeuw
vorderden zij van hem, dat hij, en wel fpoedig, hun regen
verfchaffen zoude. Vruchteloos helde v 0 N s A C H aan deze
onnoozele landlieden voor, dat zij iets ongerijmds, iets dat
buiten menfchelijke magt lag, van hem vorderden; zij drongen Hechts met meer geweld op hunnen eisch aan, en v o N
s A c H vond geen ander middel, om aan hunne bedreigingen
te ontkomen, dan hun te beloven, dat het nog dienzelfden
dag regenen zou. Door een zonderling toeval kwam de re-
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gen werkelijk, fchoon er op dat oogenblik volftrekt geen
uitzigt op was; onverwacht trokken .donderwolken zaam, en
goten eene verfrisfchende lafenis over de dortlende akkers.
Van dat tijdpip af was het aanzien van den Heer VON s A CH
als wedermaker bij de boeren nog eens zoo hoog gerezen,
en met moeite vermogt hij zich aan dergelijke weérbeftellin_
gen te onttrekken..

TESTAMENTAIR VERWIJT.

Een ligtzinnig jong mensch had aan zijnen oom , kort vóór
deszelfs dood, een zilveren tafelbord ontvreemd. De oom
had zulks bemerkt, doch zich gehouden alsof hij het niet
wist. Bij de opening van het testament des ouden mans
vond men daarin de volgende wilsbefchikking: ,, Verder le_
gaceer ik aan mijnen neef K A RE L elf zilveren borden. Hij
zal wel weten,, waarom ik het dozijn niet vol maak."

VOORJAARSGROET, UITGESPROKEN BIJ HET SLUITEN DER
WINTERVERGADERINGEN VAN HET TWEEDE DEPARTEMENT DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, TE AMSTERDAM, DEN 11 APRIL 1838,

' Veêr juichen wij der Lente 't welkom tegen;
Haar bloemenflaf verheft zij , ons ten zegen,
Na zulk een' winter, fireng en bang;
't Was of Natuur geen feesttooi meer zou dragen,
En, maanden lang ,
Ons treurend hart den nachtegaal moest vragen:
„ Waar toeft gij met uw' tooverzang?"
Doch prachtig was dat ijzig kleed der boomen,
Met paarlenfnoer en diamanten zoomen,
Bij 't flonkren van de middagzon ;
En als reeds vroeg, tot weldaad voor zoo velen,
De nacht begon,
Dan praalde omhoog een beemd van keurjuweelen,
Wier fchictrend fchoon het all' verwon.
Der blonde jeugd, den grafwaarts bukkend' oude
Ontgloeide 't hart, bij 't fnerpen van de koude,
Op de ijzerharde waterbaan.
Meer nog dan kunst, een wonder was dat zweven,
Dat vliegend gaan;
Een hooger kracht fcheen in den mensch te leven;
Hij fchoot onzigtbre vleugels aan !
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't Zou ondank zijn, den Winter wreed te noemen ;
De fchepping doodsch-, bij 't welken van de bloemen
Elk jaargetij' heeft zijn festoen;
Op fneeuw en ijs daalt ook Gods adem neder;
Het bar faizoen
Schenkt de aarde rust, en hooger groeikracht weder:
't Is winter om ons wéf ce doen.
De Lente keert, een' jonge bruid gelijkend;
Met blijden lach, wat haar omgeeft, verrijkend
Van uit haar ruime voorraadfchuur :
Zij ftrooic haar goud de groene velden over;
En uur aan uur
Vertiert zij 't woud met bloefemkroon en loover
Zich fpieglende in het blaauw azuur.
Geen praalgebouw kan 't zingenot bepalen
Niet ruim genoeg zijn ons de ruimfte zalen ,
Der kunst gewijd. Amphion's luit,
Euterpe's lier, Apollo's citer zwijgen
Bij Edon's fluit.
Met koormuzijk van uit de hoogf}e twijgen
Lokt ons Natuur de fteden uit.
Vergunt u 't lot dáár buiten feest te holen ,
Welnu! geniet den balfein der landouwen;
Maar, boeit de pracht der fchepping 'c oog,
Sticht a. Natuur een' Hemel hier beneden,
Uw dank omhoog!
Dáárzetelt God in naamloos fchooner Eden,
Dan 't Eden onder 's Hemels boog.
Wanneer de Herfst zijn' flaf klemt tot regeren,
Van uit het Noord de gure winden keeren,
Keert dan terug met blijden zin!
Gezelligheid, door eendragtsband omgeven ,
Kweekt broedermin.
Der maatfchappij tot duurzaam nut te leven ,
Zie! dat heeft ook een' Hemel in.
Keert welgemoed, offchoon orkanen loeijen!
Waar liefde heerscht en vredcölijven bloeijen,
.Zijn 's levens ftormen minder ruw.
De mensch komt bij den mensch zijn' Schepper nadere
Dat zij , en nu
En t'allentijd, uw Ieuze en doel te gader!
Keert welgemoed! God zij met u!
G. VAN ENSI KONING.

No. V. Wieng. bi. 231, reg. 17. flaat, door een' mistag van den Letter,
fchorre treurfpelen , in plaats van fchoone rreurfpelen.

MENGELWERK.
LEERREDE, OVER GODS BESTUUR VAN 'S MENSCHEN

DADEN ,

door
JAN KOPS

gehouden in de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht. (*)

Het hart des menfchen overdenkt zijnen weg, maar
de Heer fluurt zijnen gang.
Spreuken XVI: 9.

T oen ik op den laatgen dag van het afgeloopen jaar u
de vermaning van MO z E S tot de Israëlieten voorhield: (t) Gij zult gedenken aan al den weg, dien u
de Heer deze veertig jaren door de lvoest ijn geleid heeft;
was ik gedurig aan mijzelven gedachtig , naardien ook
aan mij niet zoo veel vrucht kon worden toegevoerd
G ij zult gedenken aan al den weg, dien u de Heer, unne
God, gedurende drieënzeventig jaren door dit leven ge
heeft.
-leid
Thans mag ik een bijzonder woord deswege fpreken ,
daar het , zoo als velen uwer bekend is , lieden vijftig
jaren geleden is , dat ik als Leeraar eener Gemeente ben
opgetreden. Van deze halve eeuw heb ik zesendertig
jaren den Predikdienst mogen waarnemen , zoo in de Gemeente te Leyden , als onder u , mijne tegenwoordige,
mij zoo dierbare gemeente ! De overige veertien jaren
was ik wel tot de vervulling van andere betrekkingen ge
maar bleef aanhouden, met in onderfcheidene Ge--roepn,
(*) In Februarij 1838, ter viering van de vijftig/le verjag
ring van de aanvangst van mijnen Predikdienst.
(t) Deuteronorniu ►n VIII: 2.
Z
NENCELW. 1838. Na. 7.
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meenten het Evangelie te verkondigen en de belangen der
Doopsgezinde Broederfchap met ijver voor te íla-an. Zoude ik zulk een' hoogstgewigtigen dag onopgemerkt zien
voorbijgaan , en u, mijne waarde Broeders en Zusters
wien ik nu tweeëntwintig jaren lang het woord des eeuwigen levens gepredikt heb, niet deelgenooten maken van
de verfchillende gewaarwordingen , die mij thans vervul
Zult gij niet gaarne eenige merkwaardigheden, die-len?
tot mijn Leeraarsambt betrekking hadden, vernemen , en
langs welke wegen mij de Heer geleid en tot u gebragt
heeft? Hierin moet ik het wijs en liefderijk beftuur des
Allerhoog['en erkennen en eerbiedigen , en wilde daarbij
u. bovenal opwekken tot eene gelijke verheerlijking van
den Heer, en tot een gerust vertrouwen op Hem, die alle
onze lotgevallen regelt en belluurt. Ten volle heb ik
in mij bevestigd gevonden het gewigti'g zeggen van S AL O M o in den tekst; en welke woorden kon ik thans
gepaster voor u bezigen : Het hart des menfchen overdenkt zijnen weg, maar de Heer duurt zenen gang.
I. Deze fpreuk ílaat , gelijk de meeste van s A L o M o,
op zichzelve , en heeft ook uit het verband geene opheldering noodig. Ja, het hart des menfchen overdenkt
zijnen weg. Sommigen willen dit vertaald hebben : berekent den weg, dien hij gaan zal. Het is den mensch
tot een' duren pligt opgelegd, te overdenken, te berekenen, te beramen, welken levensweg hij zal inflaan ;
hoedanige betrekkingen,, beroep en werkzaamheden hij
aanvaarden zal. Waartoe werden ons de heerlijke gaven
van het verfhand verleend? Waartoe werd ons een ligchaam , zoo veel voortreffelijker en meer gefchikt tot onderfcheidene werkzaamheden, dan dat van eenig dier,
gefchonken , dan ten einde wij die vermogens zouden aan
verzorging van ons ende onzen; en niet alleen-wendto
tot vervulling van ligchamelijke behoeften, maar vooral
tot veredeling en verheffing van onzen onfterfelijken geest
en bevordering van het geluk onzer medebroederen?
Ziet hier onzen aanleg, onze bellemming. Hiertoe moe
wij alle middelen beramen, de noodige ontwerpen-ten
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vormen , en die naar ons vermogen ten uitvoer brengen.
Gij zegt , en dit behooren wij , als Christenen , heeds te
erkennen: de Heer moet ons in dit alles te hulp komen;
maar blijkt ons niet reeds dadelijk zijne hulp , dat wij
zulke krachten en vermogens verkregen en behielden ,
waarmede wij aan onze beítemming kunnen beantwoorden ? Gebruiken wij dezelve niet of niet genoegzaam ,
of hebben wij zondige bedoelingen, of bedienen wij ons
van dwaze, finkfche of ondeugende middelen, hoe zouden wij het dan den liefderijken IIémelvader kunnen wij
indien wij op ons levenspad teleurftellingen, rampen-ten,
en fmarten ondervinden?
Maar, wat wij ook pogen en beramen , vergeten wij
toch nimmer het tweede lid onzer tekstfpreuk : de Heer
fizuurt 's rnenfchen gang, of, gelijk het ook wordt overgezet , bevestigt zijnen gang. Wat zouden wij .menfchenkinderen vermogen , indien de Almagtige dit anders
had gewild ? Doch zijn wijs en liefderijk beíkuur gaat
over ons en alle onze daden , zonder eenige .inbreuk op
onze zedelijke vrijheid te maken ; door zoodanige omttandigheden en gebeurtenisfen te doen voorkomen , welke
aan onze gedachten , wenfchen en bedoelingen eene geheel andere rigting geven, dan die te •voren bij .ons plaats
vonden, en door zwarigheden en hinderpalen weg te nemen , die onze krachtdadigfle pogingen zouden verijdeld
hebben.
Zal ik u doen opmerken , hoe alle de vermogens van
onzen geest , ja ook de krachten van ons ligchaam, zon.
der welke die geest niet werken kan; niet minder dan
alles., wat hierop invloed kan hebben, geheellijk .afhangen van onzen Maker en Beftuurder; door zijnen allesvermogenden geest kunnen opgewekt, bedwongen of geleid worden tot zulke uitkomflen , als Hem behaagt ?
Zouden wij hiertoe bijzondere , wonderdadige tusfchenkomften moeten aannemen ? Neen! De Opperheer kan,
zoo wel in het groote als in het zoogenoemd geringe ,
verfchillende natuurlijke wegen .daarftellen , langs welke
onze oogmerken bereikt , verijdeld of gewijzigd kunnen
-

Z2

328

GODS BESTUUR

worden. Gedenken wij flechts aan de zonderlinge ge.
fchiedenis van irr o z E s, hoedanig hij geboren, gefpaard,
opgevoed en verder gevormd werd, en waarbij niet één
wónderdadig voorval had plaats gehad.
Maar onze Spreukfchrijver wijst nog iets bijzonders
aan in het rite vers van ons teksthoofdituk wegens Gods
beftuur over ons. Eerst drukt hij hetzelfde uit , wat
het eerf}e lid van onzen tekst voorfielt , „ dat de mensch
fchikkingen des harten heeft ;" doch het is niet alleen
wat de mensch denkt , overlegt en doet , maar,, zegt hij,
„ her antwoord der tonge is van den Heer." Ook wat
de mensch fpreekt , flaat onder de befturing van den Allerhoogften. Wat moeten , wat kunnen wij door onze
tong, door ons fpreken, het zij met woorden, het zij in
gefchriften , en in onze verkeering met onze medemen
niet al uitregten ! hoe veel kan hierdoor bevor--fchen,
derd of bedorven worden ! { en zouden wij daarin Gods
beftuur voorbijzien ? In alles dan , wat wij ten uitvoer
mogen brengen , moeten wij in dankbaren ootmoed betuigen: het is de Heer , die ons zijne hulpe fchonk.
Laat mij de waarheid van onzen tekst nog iets rader
ophelderen , om daaruit verder onze verpligting tot dankbaarheid , ootmoed en vertrouwen af te leiden ; waarna
ik zal befluiten met onzen tekst bepaaldelijk op mijnen levensloop toe te pasfen , en mijne gevoelens omtrent u in
het bijzonder aan den dag te leggen.
Gevoelen wij niet reeds terítond , dat het de Heer is
die onze gangen bef}uurt, daarin , dat ons leven , onze
gezondheid, onze krachten geheellijk flaan onder zijne
magt ? Van het behoud dier zegeningen hangt vooreerst
af het welgelukken van alles , wat het hart des menfchen
overdenkt. Hoe vele natuurlijke oorzaken nu moeten niet
medewerken , dat dat leven , die gezondheid en krachten
voor ons gefpaard worden! De Natuur dreigt ons van
alle kanten, om ons welvaren en onze vermogens te krenken, of ons van dezelve geheel te berooven. Ik noemde
hier de Natuur als werkende oorzaak , en ik fprak iil
de gewone taal der menfchen ; maar is het niet God , de
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Almagtige, de Heer der Natuur, die in dit alles werkt,
en de natuurlijke oorzaken als tweede of derde middelen
befchikt , om zijnen wil uit te voeren ?
Dat Goddelijk gebied flrekt zich niet minder uit, gelijk wij reeds bij de verklaring van den tekst moesten
erkennen , over alle onze zedelijke daden. Wij zijn , ja,
met eene vrije ziel , met eenen vrijen wil begiftigd. Hoe
zouden wij anders immer, tot verantwoording van onzen
wandel hier op aarde, kunnen opgeroepen worden ? Maar
de wijze , waarop onze vrijheid werkt , hangt af van die
tallooze veranderingen, welke in ons lot, of in den toe.
fland van hen , met wie wij naauw verbonden zijn, ontftaan , en die fleeds andere gedachten , neigingen en ontwerpen bij ons doen geboren worden. — Zullen wij nu
heden kunnen bepalen , wat wij morgen zullen willen ?
Zijn wij niet geheel onbewust , welke voorwerpen zich
morgen voor ons zullen opdoen , en welke begeerten deze in ons zullen verwekken ? Is het niet geheel voor
ons verborgen , wat op morgen , wat op volgende dagen
met ons en rondom ons in onze dierbare betrekkingen
gebeuren zal , hetgeen ons onzen weg zoodanig zal doen
overdenken , ons zoodanig zal doen handelen, gelijk wij
dan zullen geteld zijn en de zaken ons dan zullen
voorkomen ?
Al dat gebeurlijke regelt onze zedelijk vrije daden;
maar ook over al dat gebeurlijke befchikt de almagtige
God en (tuurt hierdoor onze gangen. Hoe waarachtig
is alzoo de betuiging van PAULUS : Het is God, die
in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn
welbehagen !
Zoo onbepaald befchikt de Heer alle onze lotgevallen ;
zoo geheel hangt het af van zijnen wil, of wij teleurhellingen op ons pad zullen ontmoeten , dan of wij daarop voorfpoedig mogen voorttreden. Dit laatfte drukken
wij zoo regtmatig uit door den Goddelken zegen dien
wij in alles behoeven. Gods hand zeker is hierin onzigtbaar,, maar blijkt ons zoo duidelijk in de middelen ,
wvaardoor Hij werkt: die zegenende hand moet alles doen
,
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medewerken , indien wij naar onzen wensch zullen- flagen. Laat een iegelijk van ons den loop van zijn leven
opmerkzaam nagaan. Zult gij niet erkennen , dat zich
daarin zeer veel moest vereenigen , om in Benig nuttig
oogmerk wél te kunnen Pagen , en zullen wij dit niet
met vurige dankbaarheid opmerken ; terwijl wij weder
andere pogingen door hinderpalen op hinderpalen zien geíluit ? — Maar hoe ! zouden wij , ook bij het ontmoeten van die hinderpalen , van den Goddelijken zegen zijn
veráoken ? Zullen wij ons durven vermeten , dit te bepalen ? Kunnen wij , kortzigtigen , doorgronden , of
hierin niet het geluk van anderen betrokken is ; en is
God niet evenzeer de liefderijke Verzorger van hen, wien
dat geluk befchoren is , naar hetwelk wij te vergeefs getracht hadden ? -- Maar nog meer : in die mislukkingen
kan een ware zegen en gunst van onzen liefderijken Hemelvadér liggen opgefloten , daar wij hierdoor misfchien
behoed zijn voor fmart en droefenis, waarin die zoo vurig gewenschte , flaat ons zou gehort hebben. — Zoo
nietig zijn wij menfchenkinderen! Zoo weinig kennen
wij de wegen, die ons tot wezenlijk geluk moeten brengen ! Zoo veilig, zoo gerust zijn wij onder de leiding
van Hem, die onze gangen befluurt , en zonder wien
wij ook niets vermogen! Wij zeggen dan met den
Pfalmdichter : Indien de Heer het huis niet bouwt , te
vergeefs arbeiden deszelfs bomvlieden daaraan. Indien
de Heer de flad niet bewaakt, te vergeefs waakt de
wachter. Het is te vergeefs , dat gij vroeg opjlaat ,
laat opblft, eet het brood der fmarte. Het is alzoo,
dat Hij het zijnen beminden geeft als in den Jlaap.
II. Gij zijt dan met mij ten volle overtuigd, dat het
in alles de hand des Heeren is , die ons moet onder
dat wij zonder zijnen zegen in niets kunnen-íteun,
flagen. Maar, hoedanig moet deze overtuiging werken
op ons ganfche levensgedrag?
Hoezeer zal dit befef ons terughouden, iets onbetanielijks te ondernemen, of zondige bedrijven aan te vangen! De gedachte aan onze lierfelijkheid behoorde hier-
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toe alleen genoeg te wezen. Maar zijn wij daarvan geheel doordrongen , dat wij in alles den Goddelijken zegen behoeven, hoe zouden wij dan dezen zegen kunnen
verwachten of afbidden , indien wij opzettelijk kromme
paden inf oegen ? Wij zien , ja, vele fnoode ontwerpen
voorfpoedig gelukken , en erkennen gereedelijk, dat goede
voornemens en edele daden geen' zekeren waarborg opleveren , dat dezelve met een' gelukkigen uitflag zullen
bekroond worden. Wij kunnen ook in dezen den Goddelijken wil niet doorgronden , en berusten eerbiedig in
de uitkomst , welke de almagtige en alwijze God aan
onze daden zal willen geven ; maar zouden wij booze
overleggingen in ons hart plaats geven of plaats laten ,
fnoode aanflagen kunnen fineden ; zoodra de gedachte in
ons opkwam, hoe volflagen afhankelijk wij zijn van onzen Maker , die onze pogingen op tallooze wijzen kan
verijdelen ; in wiens heilige oogen wij verfoeijelijk zouden worden , op wiens zegen wij derhalve vruchteloos
zouden hopen? Wanneer dan ons hart onzen weg overdenkt, vragen wij daarbij onszelven af: kan de heilige God dit willen ? kan IIij hieraan een welgevallen
hebben ? En ik zou een boos hart in u moeten oiderftellen , indien gij nu iets zondigs zoudt ondernemen ,
of iets , dat uwen naasten in verdriet zou ftorten. En
fchoon gij reeds alles hiertoe beraamd en overlegd hadt ,
ik vertrouw van u, dat gij uw voornemen zoudt laten
varen en een' anderen weg overdenken, om uwe onfchuld en deugd te behouden.
Zien wij nu aan de andere zijde , tot welke edele daden wij zullen opgewekt worden door de bewustheid,
dat de Heer hieraan een welbehagen zal hebben, zoodat
wij zijnen zegen hierop durven afbidden, en het zijner
wijsheid laten aanbevolen , of onze goede daden , onze
pogingen tot nut van onze medebroeders de gewenschte
gevolgen zullen voortbrengen. -- Welk eenen moed zal
het ons inftorten , dat wij met Gods hulp alles zullen
vermogen, indien wij naar zijnen wil werkzaam zijn!
Dan zullen wij bij hinderpalen , die ons ontmoeten niet
,
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mistroostig nederzitten , maar onze pogingen verdubbelen , en beproeven , om die hinderpalen te overwinnen ;
terwijl wij blijmoedig kunnen berusten , wanneer ons gebleken is, dat derzelver wegruiming boven menfchelijk
vermogen is. Immers , wij werken dan als dienaars van
onzen God. De vermogens en talenten, waarmede wij
bedeeld werden, zijn zoo vele middelen in zijne hand,
die wij naar zijn befiel , naar zijnen wil zullen aanleggen. Hij beftuurt geheel onze gangen.
Maar, zouden wij ons ook hier aan zelfverheffing
fchuldig maken? Voorzeker, indien wij waanden, dat
al die zegen en hulp ons alleen onzenthalve gefchonken
werden. Staan wij niet Reeds in naauwe betrekkingen
tot anderen , en hebben onze daden niet op hen een' ge
invloed ? Dat onze arbeid wordt gezegend, is-wigten
dit niet vaak ten nutte onzer medebroeders ? Werd.
MO z E s, werd j o z E F gered alleen om hun bijzonder
geluk ? Neen , maar om het geluk van hun volk te bewerken. Alzoo zijn wij, in zoo vele gevallen van mindere aangelegenheid, dikmaals als middelen in Gods hand,
om het heil van anderen te bevorderen. Niet om ons
alleen,_ maar ook te hunnen behoeve dalen de meeste
goede gaven op ons neder. Wat zouden wij ons dan
verdienften en voorregten boven anderen toefchrijven, daar
dikwijls onze eigene belangen hierbij het minst in aan
kwamen , en wij zulks ook veelligt het minst-merking
verdiend hadden. Hoe fpoedig zullen wij dan een' gevaarlijken trots afleggen , alsof wij zeker middelpunt waren , om 'hetwelk zich Gods goedheid alleen zoude bewegen! In het algemeen is 't het ware kenmerk van
Christelijke nederigheid, overal de hand van den Almagtigen te erkennen, en te gevoelen , dat wij altoos in
Hem leven, ons bewegen en zijn. Zullen wij dan fleunen op eigene krachten , of ons beroemen op den dag
van morgen? Neen , wij zullen bij eiken arbeid, waarin wij gelukkig Pagen , en in den dagelijkfchen voor
alles terugbrengen tot nod, als de eerfie Oor -fpoed,
aller dingen. Het zijn hoogmoed en eigenwaan,-zak
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welke ons de zegenende hand van God doen voorbijzien,
zoo in het tegenwoordige als in het toekomende , en die
ook dit treurig gevolg te weeg brengen , dat wij bij het
gelukken van onze wenfchen evenmin diezelfde hand zullen erkennen , en dus hiervoor geenen dank zullen toebrengen aan den liefdadigen Hemelvader. — De godvruchtige , die zijne werkzaamheden met zegen ziet bekroond,
is met de vurigfte dankbaarheid vervuld. Hij, die geen'
arbeid aanvangt zonder liet befef, dat hij te vergeefs op
een' goeden uitílag zal hopen , indien die Hemelvader
dit anders zal willen en befchikken , zal deze niet bij
welgelukte ondernemingen zijnen God , als den Schenker
van alle volmaakte gaven , op de vurigfie wijze loven ?
Het zijn hem geheel onverdiende gdnften , welke zijn
Schepper hem weder heeft betoond, voor wiens aangezigt hij langs hoe meer behagelijk tracht te wandelen.
III. Ziet hier wat al leerrijks , wat al f'ichting de
waarheid van onzen tekst oplevert ! Mogt dezelve bij
u allen die heilrijke gevolgen voortbrengen ; maar vooral
bij mij , die zulk een' gewigtigen dag mag beleven ;
waarop de woorden van s A L OM o zoo bijzonder in mijnen mond pasfen. Ik wilde het u vermelden, mijne Broeders en Zusters ! hoe gunstrijk de Hemelvader mijne gangen heeft beiluurd ; en gij zult liet dus voor deze reize
wel ten goede willen duiden , dat ik u eenige oogenblikken over mijzelven onderhoude , en daarbij eenige bij
uit mijnen levensloop vermelde, welke mij-zonderh
tot u gebragt hebben : hetgeen alleen bij eene gelegen
als deze voegelijk van den kanfel kan vermeld-heid
worden.
Van der jeugd af heb ik mij geoefend in de godgeleerde wetenfchappen , om tot, het Leeraarsambt te worden opgeleid; fchoon de beoefening der Natuur, vooral
van het Plantenrijk, mij tevens aangename urén van ontfpanning verfchafte. Na mijne opvoeding te Haarlem
genoten te hebben , werd ik , na zes jaren volbragte itudicn op de Kweekfchool der Doopsgezinden te flmflerdam en de Uoorluchte School dier ítad , tot Leeraar aan-
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gefield, en in Februarij 1788 aanvaardde ik den dienst
in de Gemeente te Leyden, welke ik ruim twaalf jaren
lang heb mogen Dichten, onder het genot van de achting en liefde dier Gemeente , waarvan gij ílraks een
treffend blijk zult vernemen.
In den jare 1792 overleed één der vier Predikanten bij
de Gemeente te Haarlem, en men befloot niet alleen de
opengevallene plaats te vervullen, maar te gelijk een' vijfden
Predikant te beroepen , ten einde zoo wel aan de bloedverwanten en vrienden van mij en mijne dierbare Echtvriendin , als aan die van een' anderen Leeraar , een'
kweekeling der Haarlemfche Gemeente , gelegenheid te
verfchaffen, ons beiden op hunnen kanfel te zien geplaatst.
Nu lachte mij de hoop op het gunftigst toe, dat ik het
toppunt van mijn aardsch geluk zou bereiken ; want zoodanig befchouwde ik toen deze flandplaats , veelligt de
wenfchelijkile van onze ganfche Broederfchap. Doch
mijne llemelfche Vader had hierin anders voorzien. Door
een' zonderlingen loop van omflandigheden was, ondanks
de gemelde voorbefchikkingen, de keuze niet op mij gevallen.
Deze was de eerfle grievende teleuritelling, door mij
ondervonden; hierdoor griefde zij mij te dieper, en wel
zoodanig, dat ik eene afleiding moest zoeken, welke ik
gereedelijk vond in mijne geliefde nafporingen van het
plantenrijk , die mij verder de voortbrengfelen onzer gronden en van onzen geheelen landbouw deden onderzoeken. —
Ziet hier dan in deze fchijnbare ramp den grond gelegd
tot de volgende veranderingen in mijnen levensloop ; terwijl ook mijn uitzigt op eene beroeping in de Gemeente
te Am flerdam , in 1795 , mede was verijdeld geworden.
Deze gezegde oefeningen verfchaften mij zeven jaren
lang de aangenaam De ontfpanning, en deden mij bedacht
zijn op hetgeen ten nutte van onzen landbouw door de
hooge Regering zou kunnen aangewend worden. Mijne
nafporingen bleven niet onbekend, (*) en bragten te
(*) Inzonderheid als Secretaris van eene tijdelijke Corn-
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weeg, dat ik in 1800 door 's lands Regering ge.
roepen werd, om zoodanige verbeteringen tot hand
te helpen brengen (*) ; doch hiertoe werd niet alleen
mijn geheele persbon , maar ook mijne woning in den
Haag gevorderd , zoodat ik van mijne Gemeente ver
te worden. Ik zoude nu niet alleen tij--zochtnflage
ne geliefde oefeningen onbelemmerd kunnen voortzetten,
en , naar ik vertrouwde , hoogst nuttig voor mijn Vaderland kunnen worden ; maar, gelijk ik bij het affcheid van
mijne Gemeente openhartig verklaard heb, mijne belangen
als huisvader van een talrijk kroost werden ook hierdoor
zeer aanmerkelijk bevorderd. (t)
Gedurende de gemelde voorbereidende oefeningen en
werkzaamheden , bleef ik de belangen mijner Gemeente
en het godsdien(lig onderwijs der jeugd met getrouwheid
behartigen ; en hoe kon ik grooter bewijs ontvangen ,
dat mijne Gemeente dit ten volle erkende, daar ik, ja,
als dienstdoend ,Leeraar werd ontslagen , maar mijne betrekking tot de Gemeente mogt behouden ; dewijl het aan
mijne keuze werd gelaten, om gedurende de vijf eerde
jaren , wanneer een post van Leeraar onder haar mogt
openvallen , weder mijne dienst gelijk voorheen te hervatten ? Men befloot dit eenparig en zonder eenig aan
mijne zijde. Voor dit blijk van vertrouwen en-zoekvan
hartelijke liefde wil ik thans andermaal mijnen openlijken
dank aan den dag leggen. Men billijkte alzoo mijne gedane keuze , en maakte mijne ftandverwisfeling te gemakkelijker.
Ingevolge van deze blijvende betrekking, kon ik, ge
mijn achtjarig verblijf in liet naburig 's Graven--duren
missie van Superintendentie tot onderzoek der Duinen van
Holland, welke haar rapport in twee deelen heeft uitgegeven
in 1798 en 1799. Gedurende dien tijd bleef ik nog mijnen
Predikdienst waarnemen.
(*) Te weten yls Commisfaris tot de zaken van den
Landbouw.
(t) Mijne jaarwedde werd toen het driedubbele van hetgeen ik als Leeraar genoot.
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hage , telkens mijne waarde Gemeente fichten, en verder
aan mijne blijvende zucht voor den kanfeldienst voldoen in
de Gemeente der Remoní'crantfclie Broederfchap in den
Haag, waar zich geene Doopsgezinde Gemeente bevindt, en
waar ik tot lid van den RemonIlrantfchen I{erkeraad werd
aangenomen. Even zoo heb ik op andere plaatfen, vooral te AmHerdam , waar acht jaren lang mijne woonftede
viel, vijf, zes of zeven malen telkenjare het Evangelie
verkondigd; en de bejaarden onder u zullen zich herinneren , hoe ik , gedurende een verblijf van bijna negen
maanden te Utrecht , in het jaar 1808 , onderfcheidene
reizen te dezer plaatfe ben opgetreden.
De kanfel bleef alzoo , door beftendige oefening , mij
geheel eigen, en, indien mij in de jaren 1813 of 1814
te ilm/lerdam eene beroeping ware aangeboden geworden, ik zoude, dezelve zeker aanvaard hebben. Maar
mijne verdere beftemming bleef niet lang voor mij ver
volgende jaar werd mij , op het onver--borgen.Iht
wachtst , opgedragen de leer(loel aan deze Hoogefchool
in de Landhuishoudkunde, waarbij ook de Plantkunde,
de lievelingsfludie reeds van mijne jeugd, moest onderwezen worden; en naauwelijks had ik dezen mij zoo aan
beklommen, of gij, mij--genamvrdlefto
ne waarde Gemeente, boodt mij de gun(lige gelegenheid
aan, om u maandelijks te Richten , waartoe ik mij zoo
gaarne verbond , en waarbij gij mij te gelijk tot lid van
uwen Kerkeraad verkoost.
Eer ik over deze_ aangename betrekking tot u mijne bij
gewaarwordingen aan den dag legge , zoo ver-zonder
mij nog een kort overzigt te nemen van mijnen ge--gunt
heelen levensloop , waarin het mij feeds gebleken is, dat
de Heer zijne gunflen in ruime mate over mij en de mijnen heeft uitgeftort. Ik heb voorzeker menige teleurflelling en ook rampen ondervonden. Ik heb u eene, welke
mij zeer griefde, doen kennen, doch die mij gebragt
heeft op eene baan , waar mij veel hulp en voorfpoed is
wedervaren, en het pad zelfs in vele opzigten effen werd
gemaakt ; en in hoe ver hierdoor nut is te weeg gebragt,
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zullen voorhanden zijnde openbare befclieiden (*) moeten
beflisfen.
Zoude ik nu ook kunnen voorbijzien de zegeningen ,
welke mij als Echtgenoot en Vader gefchonken werden?
Ik heb , ja , vele hoffe tot weedom ontvangen door het
verlies van zeer dierbare panden, maar waartegen mij vele
zijn overgebleven , die mijnen ouderdom verheugen en als
verjongen. En fla ik het oog op mijzelven, hoe weinigen mag het gebeuren , op mijnen leeftijd , die gezond
dat behoud van ligchaamskrachten en geestvermo--heid,
gens , dat volle genot van alle zijne zintuigen te onder
dat mij alsnog ten deel valt ! Aan U, mijn God-vinde,
, zij hiervoor alleen de lof en dank toegebragt !
Vader,
en
•-- Slechts eenmaal heeft mij , negenendertig jaren oud
zijnde., eene bedenkelijke ziekte aangetast; doch voorts
heb ik, behalve ligte ongelleldheden, eene bePtendige ge
mogen genieten.
-zoridhe
Zie ik thans terug op den loop van tweeëntwintig Jaren , welke ik mij in uw midden bevond , hoezeer heb
ik mij kunnen verheugen in de welvaart onzer Gemeente,
welke ik zoo aanmerkelijk in bloei heb zien toenemen !
Bovenal verblijd ik mij over die broederlijke liefde en
eensgezindheid, welke gedurende al dien tijd in onze Gemeente en ons Kerkbeiuur ongeíloord is gebleven. Met
niemand uwer heb ik ooit in een' verdrietigen twist moe
treden , en ik heb van zeer velen uwer de hartelijkfte-ten
bewijzen van vertrouwen en toegenegenheid op den duur
mogen ontvangen ; gelijk gij , mijne geachte Medebroeders, Leden van den Kerkeraad, met wie ik heeds aan
broederlijk heb mogen verkeeren , mij die ook-genam
zoo ongeveinsd hebt bewezen. Even als in mijne Leydfchc Gemeente, lieb ik ook hier met mijne Ambtsbroederen in vertrouwelijke vriendfchap mogen omgaan, welker
voortduring ik ten aanzien van u, mijnen tegenwoordigen
(*) Meest voorkomende in het door snij uitgegeven tijd
getiteld: Magazijn span vaderlandfchen Landbouw,-fehrit,
te Haarlem , var. 1803 tot 1814, bij A. LOOSJES r z. , in
zes deelen.
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hoogstgeachten Ambtgenoot, zoo hartelijk wenfche, ja
ook zeker verwachte.
En hoedanig heb ik het Evangelie onder u verkondigd?
Gij vertiaamt telkens, op hoe hechte gronden mijn Christelijk geloof rust , en hoezeer ik dit al meer bij u zocht
té verflerken , bovenal opdat gij rijk zoudt worden in
goede werken. Ik trachtte u den weg ten eeuwigen leven te doen kennen, zoo als die ons is aangewezen door
den over sen Leidsman onzer ziel , j E z u s c H r. t sT v s. Ik zocht eenen hoogen en heiligen eerbied en eene
vurige liefde in u op te wekken tot Hem, die, uit den
Hemel nedergedaald, op aarde de woorden des eeuwigen
levens gepredikt heeft, aan het kruis tot onze behoudenis
zich overgaf, en wonderdadig opl'ond uit het graf, om
ons eenmaal op te nemen in zijne eeuwige heerlijkheid;
terwijl ik u daarbij gedurig wees op zijn gadéloos voorbeeld.
Omtrent dat Christelijk geloof heb ik, langer dan eene
halve eeuw, geenen twijfel gevoed, en ik predik u alzoo
dezelfde leer welke ik in mijne Leydfche Gemeente ver
'heb. — Mogt gij dan mijne vermaningen , mij -kondig
mijne troostredenen fteeds hebben-newarfchuig,
voortkomende
uit het diepíle van mijn
als
aangenomen ,
hart ; en, daar gij mij uw vertrouwen fchonkt , mogt ik
daardoor te meer kunnen winnen op uw hart , zoodat gij
daaruit verbant alwat verkeerd en zondig is , waaromtrent gij weet, dat ik geene toegevendheid gedooge, en poogt
íteeds'te volbrengen alwat waarachtig, eerlijk is en welluidt , gedenkende dat zonder heiligmaking niemand den
Heer zien zal!
Zoodanig wensch ik mijne prediking onder u voort te
zetten, zoo lang de Heer wil en wij leven. Beoordeelt
mij, op mijne hoogklimmende jaren, met toegevendheid!
Mogt ik den bloei dezer Gemeente bij voortduring aan
dezelve kunnen aanwijzen als een toon -fchouwen,
Christelijke godsvrucht en reine zeden ! Dat-beldvan
gevede algoede .Hemelvader ! Het zij zoo !
,

-
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Je kennis der geneeskundige wetenfchappen klimt in
China tot eenen zeer vroegen tijd op , want zij werden
er reeds 4533 jaren geleden beoefend, onder de regering
van Keizer H VAN D Y , die voor den fchrijver der eerfile
werken, welke in China over de Geneeskunst het licht
zagen , gehouden wordt ; derzelver titel is field/en en
Sufven. Deze twee boeken worden , tevens met de flphorismen van z I o B A, nog tegenwoordig in China voor
het beste gehouden , hetwelk over de Geneeskunst gefchreven is. Offchoon men nu in deze beide werken
flechts zeer onvolledige kundigheden ontmoet , (want in
China wordt het Inenfchelijke ligchaam nimmer aan ontleding onderworpen) hebben daarom niettemin de Chinefche Artfen eenige kennis van anatomie en phyfiologie.
Zij kennen de betrekkelijke ligging der voornaamf'ce levens-'
deelen , den invloed , dien dezelve onderling op elkander
oefenen , en de uitwerkfelen , welke die invloed te weeg
brengt. Ook weten zij de ziekten naar derzelver zitplaats te onderfcheiden , en Haan zorgvuldig den Raat
van den pols , de kleur der huid en derzelver temperatuur gade; zij onderzoeken de tong , de oogen , en, alvorens iets voor te fchrijven , nemen zij deeds den toeftand der ingewandsuitwerpfelen , urine, zweet , eetlust,
ílaap enz. in aanmerking. Ilan de ziekte aan de werking
der koude toegefclireven worden , is de huid. droog , de
pols fnel , zoo pogen zij , door een geneesmiddel , - hete
welk hun bijzonder eigen en welks hoofdbeftanddeel gember is , een overvloedig zweeten te verwekken. Gedurende liet koude jaargetijde fchrijven zij, in dezelfde omftandigheden , de kool van Mochdan , kaneel en noot
voor ; ingeval de pols langzaam ílaat , doen zij-muskat
purgeermiddelen gebruiken.
Hunne kennis in de kruidkunde en de natuurlijke historie is mede reeds van zeer oude dagteekening. Hunne
wijsgeerige begrippen zijn zeer onbepaald en rieken naar
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de fcliool; zij dragen zorg, alle nieuwere denkbeelden
of die ook flechts naar voortgang zweemen , daaruit te
verbannen. De jonge Geneesheeren leeren hunne kunst
in het huis hunner ouders, of in bijzondere fcholen, en
van daar gaan zij op het geneeskundig collegie over, waar
zij hun examen afleggen , en het voorregt erlangen , om
de praktijk te oefenen.
De Chinefche Doctors vaccineren zelden , en tappen
hunnen zieken nimmer bloed af. De voornaamfre middelen , welke zij aanwenden , zijn minerale wateren, diëet,
beweging , en het masferen of wrijven en kneden der
ledematen. De ziekten , welke men in China het meest
ontmoet , zijn verkouding, aanhoudende koortfen, tering,
galziekten en buikloop. Zij zijn zeer onderworpen aan
pijn in den onderbuik of in de beenderen der beenen ,
het gevolg van hun Iosbandig leven -en van de veelwijverij. Hunne Doctoren hechten zeer veel gewigt aan het
onderzoek van den pols, dien zij met den voorfi:en, den
,middelften en den derden vinger ter wederzijden bevoelen. lij beweren, den flaat van de lever te kunnen beoordeelen , door den pols van den linker arm met den
wijsvinger aan te raken; dien van het hart, door hetzelfde te doen met den middelvinger, en dien der nie
vierden. De ziekten der long herkennen-renmtd
zij , wanneer zij den pols van den regter arm met den
middelvinger betasten ; zij dienen purgeermiddelen , ver
prikkelende of diaphoretifche middelen toe ,-koelnd,
naarmate de pols langzaam of rad, zwak of fierk (laat.
Zij laten zich almede leiden door de gewone geíteldheid
van den zieke , door den toeftand , waarin zij deszelfs
maag bevinden, en door den aard der uitwerpfelen ;
maar hunne meeste indicatiën nemen zij uit den pols ,
waarin zij eene menigte verfcheidenheden opmerken.
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1834,

VAN EEN' JEUGDIGEN GE-

NEESKUNDIGE.

(Vervolg en hot van bl. 147.)
Fontainebleau.
Ciel! quel pompeux auras......
V 0 L T A I R E, la

Henrlade, Chant 77me.

O p den 24 Augustus 1834 zaten drie jonge lieden, Hollanders en warme vrienden, in de cabriolet der diligence
van Pars naar Lyon. Het waren een Schilder, een
Graveur en een Heelkundige. Na vlijtig arbeiden , elk
in zijne betrekking, en uitgelokt door het heerlijke weder, begaven zij zich van uit het woelige Parijs naar
het dille, kalme en vermaarde Fontainebleau, ten einde
aldaar,, voor eenige dagen, in den fchoot der Natuur en
in de kunst van P R IM A T I C C I o verpoozing te vinden.
Die dagen waren heerlijke dagen; zij vlogen, zoo als
helaas ! alles wat genoegelijk hier beneden is , te fnel
daarheen. De drie vrienden waren gefladig te zamen ,
het zij ronddwalende om het reusachtige kasteel , het zij
de grotten en plekken in de tuinen en parken bezoekende,
door FRANS I en DIANA DE POITIERS beroemd
geworden , of plaatfen , wier bodem menigwerf door de
voetftappen van H E ND R I K IV en van N A P O L E ON
gedrukt werd; het zij het flatige woud, waarvan B AR A N G E R zeide : „ het is verfchrikkelijk fchoon," doorkruifende. Maar de taak der drie vrienden was niet dezelfde: want , terwijl de Schilder en de Graveur fehetfén van ftoute partijen in het bosch teekenden , elkander
opmerkzaam maakten op de heerlijke effecten van licht en
fchaduw,, nuances der kleuren , forschheid der eiken ,
,die , op en in de rotfen van Fontainebleau's woud ge
dreigen neder te ftor-plats,medfnchijbar
Aa
MENGKLW. 1838. NO. 7.
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ten , werd den Heelkundige opgedragen , hunne zoo wel
als zijne eigene gewaarwordingen, opmerkingen enz. enz.
ter neder te fchrijven, opdat de drie vrienden ook naderhand meer levendig, dan alleen door herinnering, aan het
heerlijke Fontainebleau zouden gedenken.
Die indrukken , die opmerkingen , die befchrijvingen
worden hier medegedeeld.
Van al de Koninklijke verblijfplaatfen in Frankrijk is
Fontainebleau zonder twijfel de oudfte en aan herinneringen de rijkfte ; maar evenzeer is haar oorfprong het
minst naauwkeurig bepaald en gekend. De etymologie
of afkomst van haren naam is zelfs nu nog het onderwerp der twistredenen van oudheidkenners , en flellig kan
men niet verzekeren , of die naam al , dan niet gegeven
werd uit hoofde van het heerlijke en heldere water , hetwelk derzelver fonteinen opleveren. Deze foort van onzekerheden intusfchen behagen aan de verbeelding , en
zijn_, volgens de uitdrukking van een hedendaagsch Aulteur, de kromme lijnen der Gefchiedenis. Bij meer dan
éénen Franfchen Schrijver vindt men echter het volgende ;. „ Toen een der Franfche Koningen , wie , is niet
bekend, op zekeren dag in het bosch van Bierre joeg,
verdwaalde e, en zijner .honden , Bléau of Bliau genaamd.
Dewijl de, Koning zeer veel waarde aan dezen hond hechte , werd ,hij gedurende een' geruimen tijd , doch vruchteloos , gezocht. Eindelijk vond men hem bij eene fontein of bron, die tot dusverre onbekend was, en in lateren tijd door een' der tuinen des kasteels werd omgeven. Van dat oogenblik af aan droeg zij den naam van
,Fontaine de Bléau of Bliou. D° — R IG 0 R D , Geneesheer en Historiefèhrijver van P i i i, IEP P U S AU G U ST U s, noemt Fontainebleau: Fons eblaudi. Jo I N V ILl. E , die eene Gefchiedenis van L 0 D E w IJ K IX geleverd
heeft , noemt het Fontaine bleaudi; en in het Testament
an dezen Koning, die de Heilige genoemd. werd , heet
het o.ok Fons bliaudi. P A P V R I U S MA s s o noemt het,
in zijne Befchrijving van Frankr jk , eveneens , en in al
de overoude wetboeken en akten wQrdt het geen andere
;
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naam gegeven ; maar federt H E N D R I I{ IV heeft men
het altijd Fons bcllae aquae , _ Fans bellaquaeus , Fons
bellius geheeten, en op het einde der regering van dezen
Vorst begon men het Fontainebleau te noemen. — Hoe
dit zij, men is er zeker van, dat Fontainebleau omtrent
bet midden der twaalfde Eeuw beftond; eetti Charter,
door L 0 D E Wij K VII gegeven, eindigt aldus : „ Actum
publico apull FONTENE -BLEAUDI in Palati0 noStro,
Anno Domini 1.l69 ;" dat is : Gedaan in ons Paleis bij
Fontainebleau its het jaar des Heeren 1169.
De bevolking van het gehucht Fontainebleau was in
den beginne zegr klein, en begon eerst onder HE ND R I a IV toe te nemen. Het dorpje Ivois was het
kerfpel van Fofatainebleau, hetwelk tot in 1624 Beene
kerk had. Eerst onder de regering van L o D F. WIJ K XIII
begon men er eene te bouwen , onder de befcherming
van den heiligen L o D E w IJ I. Deze kerk „' die nog bethat, levert in bouworde en inwendige verftering niets
merkwaardigs op ; veeleer kan men dezelve een kabinet
van flechte fchilderijen noemen. Fontainebleau is thans
Arrondisfements-hoofdplaats van het Departement der Seine
en Marne, heeft eene bevolking van bijna X3000 zielen,
en werd tot op het oogenblik der groote Franfche omwenteling een dorp of gemeente genoemd. Sedert dien
tijd verhief men het tot eene had. — De topographifehe
helling van Fontainebleau is dd volgende: het ligt in
het midden van een uitgelhrekt woud, hetwelk het Radje
van alle kanten als een gordel omgeeft; een gordel, welks
ílralen van het middelpunt naar -den omtrek bijna twee
Franfche mijlen bedragen. Weinige beroemde mannen ,
hetzij in wetenfchappen , in kunflen of in de letteren ,
bragt Fontainebleau voort. Een enkele beroemde Dichter , althans voor zijnen tijd , zag aldaar het levenslicht.
Het was P 01 N s I NE T , een dramatisch Schrijver, die
in 177,5 aldaar' werd geboren. Ui l eene familie, aan het
Huis van 0 R L N s verbonden, afitammende, erlangde
hij de gelegenheid, zich aan ftudie over te geven, voornamelijk de letterkunde tot het veld zijner bearbeiding
Aa2
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kiezende. Met een buitengemeen naïf karakter vereenigde poxI N S IN E T talenten ; en eenige zijner voortbrengfels , onder anderen le Cercle , bevatten zeer geestige
plaatfen. Maar P o I N s I N E T verkeerde in een' zonüerlingen en buitengewonen ílaat van onwetendheid aangaande zeer dagelijkfche zaken , en daarbij was hij zeer ligt
hetwelk hem , zijn geheele leven . door, tot een-gelovi,
voorwerp. van fpotzucht maakte. Er werd zelfs een
woord uitgevonden, om de fchalkerijen en fpotternijen,
die men hein: deed ondergaan , aan te duiden ; dit woord
is': rirystification. Er beftaat een werkje, hetwelk ten titel voert ,: Mistiications du petit P 0 I N S I N E T. Onze
Dichter era Schrijver eindigde zijn woelig leven in Spanje,
en wel op eene tragifche wijze ; hij verdronk namelijk
in de Guadalquivir.
De beroemdheid van Fontainebleau heeft echter aan
P Q I N S I N E T niets te danken. Die iieroemdheid verkreeg het veeleer van deszelfs kasteel, paleis of Kon.ink
like ,woning,; van de groote gebeurtenisfen, die in hetzelve plaats grepen , en van het kolosfale bosch , hetwelk dit kolosfale gebouw omringt. Men heeft van de
ltad Genua eens gezegd , dat zij op een magazijn van
paleizen geleek , die zonder fymmetrie of orde langs den
oever der zee geplaatst waren; zulks kan men ook van
het kasteel Fontainebleau zeggen; het is eerie geduchte
masfa van gebouwen ií1 alle rigtingen, en bij den eerften
aanblik roept men , met een' Engelfchea reiziger,, uit :
„Dit paleis is inderdaad een rendez-vous van kasteelen!"
Het is een meer indrukmakend , majestueus , dan wel
fierlijk geheel ; meer merkwaardig door deszelfs uitge11rekte , hier en daar verftrooide en toch in gemeenfchap
en vereeniging ftaande gedeelten , dan door deszelfs har
te regt fchreef de Kardinaal BE N T I v o G L I 0-monie;
in 1&21 aan den Ridder MAR I N t: „ Ik ben te Fontainebleau geweest, en morgen keer ik er terug ; in„ derdaad het is eerie overprachtige en grootfche wo„ fling, zulk eenen Koning (L OD E w IJ K XIII) waardig; en hoewel het verfcheidene gebouwen zijn, die,
,
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, In verfchillende tijdperken, aan elkander werden gevoegd,
„ geene gelijkheid, orde en evenredigheid aanbieden , heeft
;, deze foort van wanorde eene tint van trotschheid en ma„ jesteit, die op eene aangename en floute wijze verrast."
T)e uitgeftrektheid van het dakwerk alleen — binnenplaatfen,
tuinen enz. alzoo uitgezonderd - beflaat eene oppervlakte
van omtrent 70,000 vierkante voeten. Het tweede gedeelte
van den zoogenaamden nieuwen vleugel der Prinfen, hetwelk
in 1834 nog niet herfleld en ongemeubileerd was, uitgezonderd , kon men , toen wij Fontainebleau bezochten , met het
grootfle gemak 2000 perfonen in hetzelve op eene gepaste
wijze naar derzelver rangen huisvesten. Men verliest zich in
deze reusachtige woning; het is de merkwaardigfle doolhof°,
die ooit eene menfchelijke verbeelding heeft verbaasd. Het
zijn uitgellrekte galerijen, ruime zalen, amphitheaters, reu
geheimzinnige gangen, zachtitemmende cellen en-zentrap,
verblijven, balkons van marmer en brons; — alle tijden, alle
plaatfen, alle kunsten, alle Monarchen worden in deze muen vertegenwoordigd. De XVIde Eeuw liet er de indruk.
ken van al derzelver wispelturigheden en poëzij achter. L on E w i,l x XIV e bragt er zijne Koninklijke grootheid over. NAY 0 LE 0 N ontving er eene Keizerin, die hem aan Koningen
verbond en van het Volk affcheidde. Ieder der magtigen ,
die in deze muren heerschten, voegde er iets aan toe; deze
een paleis, gene eene kerk, een derde een' fchouwburg, eene
galerij , een' triomfboog. Men hervindt in het kasteel van
Fontainebleau het afdruklel der drie groote veranderingen ,
welke de kunst in Europa federt de vestiging van het Christeedom heeft ondergaan; dat wil zeggen, het afdrultfel;der
Gothifc.he tijdvakken , der herleving van de kuníten , en den
modernen ftijl.
De Gothifche tlijl is evenwel zeldzaam ; hij komt nog voor
als overblijffel en broklluk; als een teruggekaatst fchijnfel
vertoont hij zich in den vorm van eenige veníters en fommige verfierfels. De Salamanders van F R A N S I, zinnebeelden van vroegere dagen en overgenomen uit de grijze oud held, toen de door de verbeelding gefchapene monflers als
een voornaam fieraad in de fchikking der gebouwen plaats
vonden, getuigen thans nog op de muren van vele gedeelten
van het paleis van de geheimzinnige geloofsdenkbeelden der
voorouders van Frankrijks tegenwoordige bewoners. De over.
blijffels van het tijdperk de la renaisfance zijn veel menig-
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vuldiger.. De kolommen van verfchillenden vorm, bezet met
uitgewerkte keurige kapiteelen , die men in een der binnenhoven, het Cour ovale, aantreft; de naauwkeurige bouworde
van eenige nabootfingen van de monumenten der Ouden, en
welbewaard beeldhouwwerk, hetwelk men aan J E A N G o Uo N verfchuldigd is, herinneren ons aan die roemruchte tijden, toen de groote herfchepping van het Europefche genie
zich deed kennen door een' geheelen terugkeer ;ot de ftudie
der klasffche oudheid. Het onderfcheidend kenmerk van het
herlevels der kunffen: terugwerking in de wetenfehap; verderIn de kunst, en bijgevolg eene geheele omwenteling in de
denkbeelden en zeden, — deze groote meta.morphofe fchijnt
ifi een gedeelte der architectuur van her. paleis Fontainebleau
te leven.
De Gefchiedenis van het kasteel Fontainebleau is zoo naauw
aan die van Frankriïjk verbonden, dat elke plaats van dit
reusachtig gebouw eene herinnering opwekt en eene gedenk.
waardige gebeurtenis terugroept. Hier heeft de beitel van
den kunilenaar in het graauwe hardfleen de firenge eenvoudigheid van het feodale Koningfchap afgedrukt; daar heeft
het keurig penfeel van P R 3 M A T I C C I O de ridderlijke dapperheid van FR A NS I en den minnehandel van HENDRIK 1I
afgemaald; DIANA DE POITIERS, GABRIëLLE, HEN•
DRIK IV, SULLY, LODEWIJK XIII en RICHELIEU,
LODEWIJK XIV en COLBERT worden ons bij eiken voet_
flap herinnerd. De rijke íloffering der zalen van dit paleis
doet aan de pracht van het Keizerlijke hof denken, en getuigt van de alles verblindende, maar op losten grondflag gevestigde en kortf ondige grootheid van hem, die een ALE XA N DE R wilde zijn, en dien men N A P O h E o N de Groote
noemde -- en er tevens de fporen van de wisfelvalligheid der
fortuin en het wankelende van aardfche grootheid en magt ach
Alle herinneringen vloeijen hier zamen en mengen-terli.
zieh ineen. Niet ver van het verblijf des Paufen, in een afgezonderd hoekje , is het verblijf van Mad. D E MA I N T EN 0 N, die de eenzaamheid zocht, ja zelfs de helderheid des
hemels ontvlood. Binnen deze muren zetelden Liefde en
Póézij , en werden huwelijken van magtigen der aarde voltrokken; aan deze muren kleeft bloed, het bloed van M o.
NALDESCRi, door CHRISTINA van Zweden vergoten;
hier hadden prachtige feesten plaats; in gindsch binnenhof
ridderkampen en tournooijen, Vergeefs zult gij er een hoekje
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willen zoeken, welks zoldering niet eenmaal een gekroond
of ontkroond hoofd onder zich had; een bed, dat niet een.
maal een huwelijks- of een doodbed was. Hoogheid en laag.
heid, geluk en ongeluk des menfchen, woonden meermalen
binnen dit majestueuze kunstgewrocht.
FRANS Í en NAPOLEON BONAPARTE zijn de eigen.
lijke meesters van het paleis Fontainebleau. De fc'himmen
van deze twee gebieders vertoonen: zich het menigvuldigst
aan onze verbeelding. Zij dwalen rond in de binnenhoven , in de galerijen, in de duizend ítille , Homme kanters;
overal ontmoetten zij , nog kort geleden , de jammerlijke fporen van verval , verwoesting , puinhoopen der gewrochten ,
op hun bevel door Geniën deargefleld. Het Plot begon federt
jaren rang onder de vertegenwoordigers van vergankelijkheid
en broosheid, van ruïnes te nemen: de muren zakten ineen;
de zolderingen verdwenen in brokken en lappen; de wapen
vele Koningen waren in het harde arduin-fchildenvazo
zoo dikwijls uitgefchrapt, uitgehakt, hertleld en weder uit
dat de flaalharde íteen aan het daglicht doorgang be--gehakt,
gon te verleenen; woest en wild had men de Arenden, de
Salamanders, de Leliën vernietigd, zinnebeelden in brokken
geflagen, naamcijfers verminkt en vernield; onmogelijk werd
het , onder al deze jammerlijke verwoestingen , iets meer te
hervinden dan muren zonder naam , galexijen zonder herinneringen, zalen zonder eer, altaren zonder wierook, lijsten
zonder fchilderfluk; dan troonen, die, vermolmd, veeleer
woningen der wormen, dan zetels van magtige heerfchers,
fchenen. De fchimmen der oude meesters van Fontainebleau
wandelden droevig onder deze betreurenswaardige puinhoopen
rond, en, naar mate jaren zich op jaren ílapelden, hoopte
de eene puinhoop zich ook op den anderen.
Dan, alles begint thans weder uit het flof des ouderdons
en der verwaarloozing te herrijzen. Kundenaars en werklieden zijn overal bezig; de wankelende fondamenten herkrijgen
derzelver vastheid en kracht; de trappen, die als trotfch•e
amphitheaters voor u liggen, en als verplet fchenen door de
fpoedig daarheen vliedende grootheden, die hen betraden,
rusten weder hecht en flevig op zuilen en bogen ; de ter aarde geworpene flandbeelden ulaan weder op derzelver voet•
stukken; de afbeeldfels vullen de ledige lijsten; de kalk der
zalen vervliegt als ulof onder de hand, den puinl41'een, den
wischdoek van kunstenaar en handwerker,, en van achter de
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onedele laag treden de meesterftukken van drie Eeuwen we
der te voorfchijn; zolderingen en muren worden weder be
zield; de dennenhouten deur beeft plaats gemaakt voor die,
welke uit den flevigen eik gezaagd werd; het veelkleurig behangfelpapier flaat de plaats aan het historieel fchilderij af;
troonen en meubelen herkrijgen fluweel en goud, en de wor.
men moeten hunne prooi afíiaan; het Gothisch glaswerk verfchijnt
weder in de venfiers; de minfte bijzonderheden en kleinighe.
den van het fijne beeldhouwwerk, dat het hout in een meesterftuk, den harden íleen in kantwerk, het marmer in helden
en fchoone vrouwen herfchiep, vindt men hernieuwd weder,
herfchapen met de naauwkeurigheid en het caaigeduld, eenen
oudheidkundigen waardig; het mozaik vertoont zich weder
even jeugdig, even fchitterend; overal, van boven tot bene
den aan deze kolosfale muren, íirekte zich dezelfde herhe l.
lende hand uit; goud, kleuren, marmer, arduin, ivoor, zilver, fluweel zien wij weder„
En wie brags het reeds voltooide, en brengt nog voortdu.
rend het aangevangen, maar nog onnoemelijke infpanning en
kosten vereifchende, half voltooide werk tot fland? Wie riep
de galerijen van F R A N s I, zijne wapenfchilden, Salamanders
weder in het aanzijn terug? Wie gaf weêr luister aan het
Cour du Cheval blane en den majestueuzen crap, dien LE.
M E R CI ER bouwde, en die aan L o D E w il K Xllt 100,000
kroonen kostte , — den trap, dien N A P 0 L E 0 N den 20 April
1814 voor het laatst als Keizer betrad ? — Het is L OD Ew Ij K P H I L I P s! Noch vreezende voor de herinnering aan
den geduchcen Arend, noch voor de kleuren der groove Ar
gaf hij aan de kunítenaars, die het werk volbrengen,-mée,
het volgende bevel: „ Herfiel het Fontainebleau van F R A N s
„1, van HENDRIK II, van HENDRIK IV, van NAPO f L E ON, en geef aan de meesterftukken van fchilderkunst,
„ die het penfeel van P RIM A T IC C 10 fchiep , het leven te•
), rug, met behoud van c.ompofitie en karakter l" Als Her.
tog van Orleans hoorde men hem dikwijls de verwaarloozing
bejammeren,, die Fontainebleau onderging, en verklaren, dat
hem niets te kostbaar zou zijn, indien zulk een goed hem
toebehoorde, om het deszelfs eertien glans, met een frreng
behoud van deszelfs eerile karakter, te hergeven; en als Ko.
Iring heeft hij woord gehouden. Honderde handen werken
aan de herfielling en verfraaijing : bouwkunflenaars , beeldhouwers , fchilders van den eerflen rang beduren dezelve,
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Voorwaar eene fchoone en groote zaak, die L 0 DEW Ij K P H I
z t i's op zich nam, puinhoopen, die vóór weinige jaren toegang aan den fnerpenden noordewind gaven , op nieuw,, en
even als zij vóór honderde jaren waren, in een prachtig paléis, de grootfle Koningen waardig, te herfcheppen; alzoo
meer te haken naar den titel van herfleller, dan naar dien
van fchepper; meer troisch er op te zijn, om een kasteel
voor geheele verdelging te befchutten, dan een nieuw op te
rigten, en te íterven terwijl het nog niet voltooid is. Al
die pracht en weelde, al die grootfche ondernemingen, al die
grilligheden, al die Koninklijke uitgaven van drie Eeuwen te
doen herleven•; van alles partij te trekken , en aldus eene
grootfeher uitkomst te erlangen, dan die, waardoor immer
het werk der grootfte bouwheesters bekroond werd ; — die
taak niet te beperken bij een enkel monument , maar gelijk
aan de kolom op de Place Vendórne N A P 0 L E ON, aan-tijdg
Fes/gifles L 0 D E W ]j K XIV te hergeven; de Louvre en de
,Irc de Triomphe de i'Étoile te voltooijen, en wat niet al
meer! „En al die ongeloofelijke infpanningen, die grootfche
plannen," zegt een geestig Fransch Schrijver, „ ten uitvoer
te brengen in het midden van 1laatkundige partijen, die tel
gedurende het volksoproer en den burgeroorlog,-kensbotf;
omringd door telkens wederkeerende wanorden; blootgefteld
aan den dolk en het pistooifchot van den moordenaar, — dat
mag men willen en kunnen heeten!"
Wij treden thans in eene uitgefirekte zaal, van boven tot
beneden met fchilderijen van P RI M A TIC CI o bedekt ; zij
heet : Galerij van 11 E N D R IR II; en hier laat ik een' ander',
in wiens woorden ik mijne gewaarwordingen, welfprekend
uitgedrukt, wedervond, verhalen: „Hier zon de meest doel.
matige befchrijving haar doel misfen. De grootfle meesters
in de kunst, om met woorden leven , beweging, vuur en
kleur aan de voorwerpen mede te deelen , zouden zich hier
gewonnen geven. Want, denkt er aan, wij fpreken over
eene wijde, grootfche zaal, welker muren, zolder, deuren
van boven tot onder met fchilderflukken zijn bedekt ; van den
grooten kunftenaar, die zelfs in de fchoontle Eeuw der fchoone kunflen geene mededingers had. P R IM A T i c C I o, de
waardige leerling van j U L I Os R OMAN U S, werd , nog zeer
jong zijnde, door den Hertog van Mantua aan FRANS I
aanbevolen , van wien de Koning een' fohilder had gevraagd
voor zijn kasteel van Fontainebleau. De groote kunftenaar
.
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komt; hem volgen een aantal flandbeelden en antieke marmeren kunsthukken; toen ving hij de taak, hem opgedragen,
aan; eene taak, welker volbrenging het werk van geheel zijn
leven was. PR I M A T I C C 1 0 arbeidde aan Fontainebleau gedurende drie regeringen , van F RAN s I, van H EN DR 1 K II
en FR A N s II. Hij was de bouwkunfienaar, de fchilder, de
beeldhouwer van hetzelve. Deze fijne fkandbeeldjes, welker
fierlijkheid en vorm wedijveren met het uitvoerige der bewerking, zijn van PR IM A T 1 C C 1 o; deze meubelen, die fonteintjes , dat goud. en zilverwerk, van PR IM A TI CCI O
overal op deze muren heeft hij fporen van zijn genie gelaten.
Een leger van beeldjes en figuurtjes wierp bij daarheen, en
geen enkele derzelven gelijkt op een ander, en geen enkele
dier herderlijke of krijgshaftige, fabelachtige of historifche
perfonaadjen heeft denzelfden (land; maar altijd is hier dezelfde edelheid, dezelfde gracieuze wijze van fcheppen.
Geest, genie, vinding, kleur, vorm, bevalligheid, handigheid, floutheid; al de middelen der Florentijnfche fchool waren naauwelijks toereikend voor dezen langdurigen arbeid." —
Nietig fchijn ik mijzelven toe midden in die galerij , omringd
door P R I M A T I C C i o; de Gefchiedenis van H E R C U L E S
door P RI M A T I cc I o voor mij !— Maar, hoorde ik niet
zeggen, dat al die meesterf ikken verloren, vernietigd , bedorven waren, en dat reeds omtrent 200 jaren geleden een
groot fchilder verklaarde, dat de herflelling derzelven onmogelijk was ? En toch ik zie dezelve ; P R I M A T I c c I o heerscht
hier als meester; ik zie hem hier en daar met al zijn' zwier,
in al zijne kracht; hij herleeft, en is als van verre gekomen;
van uit eerie dikke slof- en kalklaag, van uit Benen-afgrond
verfcheen hij weder! Al 'dat fehilderwerk , hetwelk, door
een ongeloofelijk wonder van vlijt, geduld, fcherpzinnigheid,
vasten wil en moed, hervonden werd, had de Tijd in de
eerfie plaats met zijne vleugels uitgewischt; toen overdekte
de metfelaar en flukadoor deze half uitgewischte maar toch
edele kleur met kalk, pleister en mortel; de veelkleurige en
prachtige behangfels van het Keizerrijk werden alverder op
dien kalk gelijmd èn geplakt; en de Tijd, even onverbiddelijk
als de menfchen s ging voort, de nog flaauwe fporen van
zoo veel genie, onder kalk, pleister, vernis, gebloemd papier verborgen, verder te vernietigen. En nu! hoe fterk
izitgewischt , hoe ook verborgen, toch is thans het werk van
P R I M A T I C C I o hervonden. Een bekwaam fchilder, =naau-
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welijks voorgelicht door eenige onzekere omtrekken, heeft
de flaauwe fporen van zoo veel genialiteit gevolgd het won_
derwerk is in deze zaal van boven tot beneden geheel vol.
bragt. Het Leven van HERCULES komt van uit dezen
muur te voorfchijn als een bas-relief; de grond is van kostbaar hout; dé zolder omgeven van goud, hetwelk kunst omvat ; rondom de venflers het werk van PRIMAT ICCI o, boven de deuren PRIMATICClo, overal en altijd PRIMA.
;

TICCIo!

Thans zijn wij in een ander vertrek; het is de Troonzaal.
Ik weet niet, wat ik al gevoelde bij het zien des troons en
des fluty eels , waarmede hij omhangen is: dat fluweel werd
beurtelings geflikt met leliën , toen het gezag B OU R B 0 N
heette; met bijen, toen het zich NAP OLE 0 N noemde; daarna weder met leliën, om ze op nieuw te verliezen, en liet
emblema des Burgerkonings te ontvangen. Wilt gij een fterk
contrast, Lezers ? Verbeeldt u dan den beheerfcher van bijna
geheel Europa, N A P 0 L E 0 N, nog kort geleden op dien troon
gezeten, omringd van honderden zijner grooten, en Europa
door een nieuw bevel in zijne ijzeren vuist knellende, of naar
willekeur het eenige oogenblikken meer gerust doende adem
fcheppen. Een geringe affland was er tusfchen dien troon en
de kleine tafel, voor welke ik u thans in een ander, kleiner
vertrek geleide, en op welke NAPOLEON zijnen affland
van den Franfchen troon fchreef en teekeude. In deze ka.
mer, liet kabinet van den tegenwoordigen Koning, maakten
zich de ontzettendfle gemoedsbewegingen van NAP 0 L E 0 N
meester,, toen bij, bij het bemagtigen van Parijs door de Geallieerde Mogendheden , zich naar Fontainebleau teruggetrokken had. Wat moet er wel niet in de ziel van den Keizer
der Franc/zen zijn omgegaan, toen hij de verklaring teekende: „ Getrouw aan zijnen eed, verklaart de Keizer, dat hij
voor zich en zijne kinderen van de troonen van Frankrijk
„ en Italië affland doet, en dat er geene opoffering, zelfs
„ die van zijn leven, beftaat, welke hij niet gereed is aan
„ het heil van Frankrijk te brengen." De tafel, op welke
hij dezen affland teekende , heeft nog den diepen en met
kracht bewerkten Reek van het pennemes behouden, dien de
exbeheerfcher der wereld, even als een Nervende leeuw met
zijn' verzwakten klaauw, haar toebragt. Den 20 April 1814
trad N A P O L E O N uit dit vertrek , zijne fchreden rigtende
naar den trotfehen trap van L EM ER C i E R. Op de groote
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plaats, her Cour du Ckeval blanc, fond de oude Garde der
groote Armée onbewegelijk , ílom , hare tranen verbergende ,
gefchaard. Die oude Garde , wier naam alleen hoofditeden
deed fidderen , vocht op alle ílagvelden der wereld ; zij was
de eerfle , met rook, vuur en kogels omringd, te Arcola, te
4boukir, te Marengo ; zij beftond uit de foldaten van dus
Moskou; en,-terliz,JnaFdMri,Wgas
na zoo vele gevaren en roem, hield zij thans, overwonnen
en verftrooid, op deze plaats fand. In dit paleis, nog ach
deuren verborgen , bevindt zich NAP 0--tergindfcho
L EO N, de Keizer, gepijnigd en gefolterd door de zware
fchokken der fortuin. Te vergeefs bood hij weérfland aan
het verbonden Europa; de Keizerlijke Arend , onder Moskou's
hemel doodelijk gewond, had naauwelijks krachts genoeg, om
onder dien van Fontainebleau te komen herven. Het oogenblik nadert, waarin de Man des Oorlogs den degen, die zoo
zwaar in de balans der wereld woog, zelf zal nederleggen.
De poort bovenaan den trap wordt geopend; een man daalt
af; fier ziet hij nog om zich heen; zijn gang is nog flout en
zeker; gemoedsbewegingen leest men op zijn gelaat; de grijze jas omgeeft zijne geftalte ; in de hand draagt hij den hoed
du petit Caporal. Eene enkele maand van ongeluk had hem
meer vergrijsd dan tien veldlagen; maar zijne oude foldaten
vonden hem groot in zijn ongeluk; zij waren tot in hun bin.
nenfie geroerd. De arme helden begrepen niet, waarom zij
en de Keizer fcheiden moesten; zij, de groote Armée; hij,
de Keizer 1 Met gebogen hoofd lieten zij hunne tranen vloei.
jen. N A P O LE O N reikt de hand aan eenige getrouw geble.
vene Generaals, die hem te gemoet gaan, en rigt zijne voetflappen baar de oude.krijgers. Eene doodfche Itilte heerscht;
eene welbekende fern doet zich hooren : „ Soldaten der ou„ de Garde ! ik zeg u vaarwel! Sedert twintig jaren vond
„ ik u feeds op den weg van roem en eer. Gij hebt nim„ mer opgehouden modellen van dapperheid en getrouwheid
te zijn. Met mannen zoo als gij ware onze zaak niet ver.
„ loren ; maar een burgeroorlog zou ontiiaan en Frankrijk
ongelukkig worden. Ik offerde al mijne belangen aan die
van het vaderland. Ik ga; maar gij, gaat voort met Frank„ rijk trouw te dienen ; deszelfs geluk was mijne eenigfie gedachte, het zal altijd het voorwerp mijner wenfchen zijn.
Beklaagt mij niet! Indien ik al beloot mij zelven te over„ leven, was zulks alleen om nog dienstbaar aan uwen roem
-
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te zijn, Ik wil de groote dingen fchrijven , die wij te za„ men volvoerden. Vaartwel , mijne kinderen! U allen wilde ik wel aan mijn hart drukken; laat mij dit ten minfie
uw vaandel doen !" Toen grijpt de Generaal P E Ti T den
Arend , en treedt feel naar den Keizer. N A P 0 LE o N ontvangt hem in zijne armen en kust den Handaard. De foldaten
weenen. N A P 0 L E 0 N is diep geroerd ; maar met vaste fleur
herneemt hij : „ Kameraden , nogmaals vaartwel ! Dat deze
„ kus in uwe harten overga !" Hij rukt zich los uit de groep,
die hein omgeeft, werpt zich in het rijtuig, en is weldra
verdwenen. (*)
Terwijl alles in het kasteel Fontainebleau grootsch en Koninklijk is , laten de tuinen , die het onmiddellijk omringen
evenmin iets te wenfchen over; — prieelen,, grotten , vijvers ,
fonteinen, flandbeelden, dreven, parken, alléën, alles is majesteit en grootheid. LE N 0 T RE is hier de fchepper. Zijne
verbeelding, zijn vindingrijke geest begreep in een' oogopflag , in welke wandeldreef of allée een gedenkteeken den
meesten indruk, de meeste verrasfing zou daarflellen ; welke
snasfa van groen gebladerte als eerie nis of een praalboog•over
het firenge of zwierige voorhoofd van een flandbeeld zich
moest ronden; welke gordel van geboomte het meest paste
tot het omgeven van een' vijver, fontein of waterval. L E
N o T RE Helde eene kunst daar,, die het midden houdt tusfchen fchilderkunst, bouwkunst en horticultuur. Hij deed,
op alle denkbare en altijd geniale wijze, nu eens door zachte
ineenfinelting, dan weder door fterke contrasten, bladeren en
bloemen, water, takken, marmer elkander ontmoeten, om
fchaduw, Hi ke, frischheid, eenzaamheid, en met de beflemming der plaatfen overeenkomende indrukken te verkrijgen;
plaatfen , wier beteekenis door de mythologifche fantafic der
Koningen en Vorflinnen bepaald werd. Altijd bereikte hij
den trap van geheimzinnigheid , dien deze of gene wandeling
(*) Redacteur, die geene ware grootheid van goedheid ver..
mag te fcheiden , vereenigt zich geenszins niet dit tafereel
van den Man des Bloeds, en ziet in dit ganfche affcheidstooneel, hoe zielroerend door vele Fravfèhe Schrijvers gefchil.
derd, niets, dan eene flaatkundige pantomime, of, nogwaarfchijnlijker, eerie bloote fictie, daar geene enkele daad van
den Geweldenaar bekend is, die van waar, menfchelijk gevoel
getuigt.
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of rustplaats vereischte. DIANA , A P O L L O, NE PT U NU S
zijn omgeven met geboomte en groen, hetwelk in treffende
harmonie met deze Olimpifche Godheden is. LE NO T RE
was met zijne boomen , wat LE B R u N- was met de fchilderkunst, CORNEILLE met de poëzij, MANSART met zijne
gedenkteekenen, 5.0 D E W IJ I{ XIV met het Koningfchap ; dat
wil zeggen , groot, heroïsch. Men gevoelt zich magtig, men
wandelt als Koning onder het lommer van LE NO T RE: zijne
kunflige rotfen, zijne fchelpgebouwen met honderde mondjes,
waaruit het water als kristal pijlfnel voortfpuit, of in kabbelende golfjes nedervloeit; zijne fonteinen, uit welker top.
punt het water als kokende opbruist, als een waterval nederploft, of als een pareldauw zich verfpreidt; de krullende
bladermasfa's, de als urnen opgetrokkene bosfchaadjen, de
koepels van groen, wier glad gewelf door geen enkel uitfile.
kend blaadje verbroken wordt, treffen en verbazen ons. Maar
meer treffend, dan het werk van LE N O T RE, is het werk
der Natuur, is Fontasnebleau's woud. Het beflaat eene uit
omtrent tweeëndertigduizend achthonderd ze.-geítrkhidvan
venenzeventig morgens land. Rotfen en groen, woestheid
en wanorde vertegenwoordigen op vele plaatfen den Chaos.
Wild zijn de reusachtige fleenen op elkander geflapeld; zij
fchijnen ontdaan door de vernietiging van cone planeet, welker brokken uit den Hemel in een' rotfénregen nedervielen,
of door eene Hel werden uitgebraakt. Dat bosch moet men
in den vroegen morgen bezoeken, als de vogel tjilpt en
zingt, als de zon begint te dralen, wanneer alle gezigtpun.
ten zich als tot in het oneindige voor uwe blikken openen,
wanneer al die rotfen, onder Eeuwenoude boomen op el_
kander gehoopt, dLizend fantastifche vormen aannemen, en
aan het woud liet aanzien geven der vlakte, waarop de Titans tegen den Hemel vochten. Hier ziet men diepe holen;
daar kleine voetpaden , , die zachtkens in de fchaduw kronkelen en met welig gras omzoomd zijn; ginds valt een waterpareldrop murmelend langs een' puntigen fleen. Duizend zon
vormen, zoo als er na den Zondvloed , toen het-derling
water vrij en ongehinderd al de dingen der fchepping kon
misvormen, vele op de aarde moeten geweest zijn, ontmoeten wij bij eiken voetflap. Overal ontwaart men nieuwigheden, die echter, zoo oud als de wereld, een' magtigen indruk op ons maken. In dit foute werk der Natuur ligt het
kasteel Fontainebleau. Te midden van deze wonderlijke op-
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eenstapeling van rollen , van groen, van oude eiken, waar
toen LODEWIJK de-vanfomigewltrdsb'on
Heilige, CHARLEMAGNE of cLovIs regeerden; in het
dikke gebladerte langs de zandwegen, op de bijna ongenaakbare hoogten, waar rotspunt op kloof en kloof op rotspunt
volgen; in de diepte dier gewelven en holen; op den top
dier natuurpaleizen; langs de boorden der Seine, of in de
verte haren droom gadedaande; in het lommer der pijnboomen, der dennen, der olmen, der eiken, — overal zijn plekken , door Koningen beroemd , door Vorfinnen bezocht, door
poëten bezongen, door fchilders op het doek gebragt, of
door legenden vermaard geworden.
Er beílaat zekere kunst -en wijze om het woud te doorkruifen , evenzeer noodig als die voor het kasteel ; zonder
haar is alles toeval en verwarring. Van de rots la Table du
Rol moet men zich rigten naar de vallei de la Solle; van de
rots St. Germain naar de Marre aux Evées, de Gorge aux
Loups, de Carrefour de Bellevue. Onder deze verhevene natuurpracht, omgeven en bedekt met fchoon lommer, is de
Gorge de Franchard de meest indrukmakende en wild-trotfche
plaats onder al deze fchilderachtige gedeelten. Dáár verhaalt
de gids u legenden van Heiligen, gefchiedenisfen van roovers
en moordenaars, en op den top van het fleenen gevaarte ziet
gij de puinhoopen van een Eeuwen - heugend klooster. —
Meermalen hoorden wij met een heilig ontzag de ratelende
flauen des donders; maar nimmer was dat ratelen en fchokken
en botfen, in fpleten en holen opgenomen en teruggekaatst,
zoo vreefelijk fchoon, dan toen de drie vrienden, door een
onweder overvallen , de rotsiteenen van Franchard beklommen. De Natuur fcheen eene nieuwe omwenteling in die
feenen te willen bewerken, en van onder den grond fehenen
fchrikkelijke flemmen, hol en akelig, dat opzet toe te juichen. Die ílemmen waren honderden echo's der donderfia
— „ Mijn God, wat is dat fchoon !" riepen twee der-gen.
vrienden uit; en den fchilder, als uit eene flomme verruk
ontwakende, vloeiden de verzen van F a: T H van de-king
lippen:
Natuur, in woeste pracht, lacht ons hier huivrend aan.
Hoe fel de donder woedt, de noodörkanen fiormen,
HierzalzijRUlscIIDAALS,hier SALVATOR ROSA'Svormen!
Ii. A. S C H R E U D E R.
Rotterdam.
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DE BIER- EN JENEVERHUIZEN TE LONDEN.
Het kerkhof, op hetwelk de doodgravers in
Hamlet hun bedrijf uitoefenden, kan niet gelegen geweest zijn in de nabijheid van een
jenever-paleis; ware dit zoo, zij zouden geene reden gehad hebben om te klagen over ge.

brek aan nering.
Some in/criptions on the outfide of a gin-temple,
intended as invitations to go milde: „ Splendid
ale, three pence per pot." — „ Take no man's
word; taste and judge for yourfelves!" —
„ Unadulterated, unequalled; boy, try and
compare!" — „ Stop! only think: three pence
per pot!" — „ The cheapest, most brilliant
and the best liquors in London." — „ Superla.
tive cordial gin."
The great Metropolis.

De Engelfche natie, vooral de mindere, met handarbeid bezige volkkiasfe,is ten allen tijde den drank zeer toegedaan en
deswege berucht geweest. In de hoogere rangen is deze néiging gedurende de, laattle twintig of dertig jaren aanmerkelijk
verminderd; maar onder de lagere neemt zij van dag tot dag
nog gedurig meer de overhand, niettegenftaande het ParleInent, de Tijdfchrifcen, de Kanfelredenaars en de Matigheids.
gezelfchappen daartegen ijveren, en fleeds naar middelen trachten, om dezen, voor het algemeene welzijn, de zedelijkheid
en de gezondheid evenzeer nadeeligen, hartstogt te keer te
gaan. De volgende, nopens het getal der Londenfche ale(bier), gin- (jenever) en foortgelijke huizen, als ook nopens
het verbruik van fterken drank en van bier, federt de vorige
eeuw verzamelde ilatistifche opgaven , zullen misfchien niet
onbelangrijk voorkomen; zij verdienen in aanmerking geno.
men te worden, zoo uit het oogpunt van het handelsverkeer,
en van den zedelijken toetland der inwoners van Grootbrit.
tanjes hoofdilad, als uit dat van hun materiele welwezen.
Honderd jaren geleden bestonden er te Londen driemaal sneer
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herbergen en kroegen (public-rioufes) dan tegenwoordig, hoezeer destijds de ilad aechts ruim een derde deel der inwoners
bevatte, welke er thans geteld worden. Uit een register van
het jaar 1736 blijkt, dat er te dien tijde te Londen 207 eigen.
lijke herbergen, 447 wijn -, 551 koffijhuizen, 5975 bier- en
8 359 brandewijn-kroegen aanwezig waren, hetgeen een ge
herbergen als kroegen, over 630,000-helvan15,839zo
inwoners geeft. Tevens wordt berigt, dat destijds, het eene
jaar door het andere gerekend, zeven millioenen gallons (elke gallon houdt ongeveer acht pinten) Herken drank 'sjaars
in de hoofditad verbruikt werden. In het jaar 1835 bedroeg
de bevolking van Londen 1,776,500 zielen, en het getal der
public-houfes was iets boven de 5000. Derhalve zou , daar
vroeger,, naar evenredigheid, negenmaal meer huizen van die
Poort, dan thans , geopend waren, hieruit het gevolg getrokken kunnen worden, dat het verbruik van geestrijke dranken
in dezelfde verhouding verminderd en de Londeners matiger
geworden waren. IIet tegenwoordige geflacht, met dat van
dien tijd vergeleken, is dit dan ook werkelijk ; want toen.
maats was de onmatigheid en dronkenfchap zoo erg, dat zij
eenen merkbaren invloed op de volksgezondheid oefende, en
het getal der Ilerfgevallen dat der geboorten aanzienlijk overtrof zoo zelfs , dat , volgens de , wel, is waar toe vrij onvolkomene, kerkregisters , jaarlijks over twintig menfchen
-een flerfgeval te rekenen was. Dit overmatig gebruik van
4lerken drank was voornamelijk te weeg gebragt geworden
door het intrekken eener wet , die vijf Eng. fchellingen inkomende regten op het gallon brandewijn gelegd had , en met
welker intrekking men bedoelde. den Iluikhandel te doen ophouden , die op eene fchrikbarende wijs was toegenomen;
want in dien tijd, 1733, werd bijna alle brandewijn in Enge
van buiten ingevoerd en flechts weinig binnenslands-land
,

gellookt.
De onmatigheid had onder alle klasfen een' zoo hoogen
trap bereikt, dat menichenvrienden, regters en regering tusfchenbeiden moesten komen. Wij lezen in het verflag eener
Parlementszitting van het Iloogerhuis, van het jaar 1736,
hoe Lord CARTERET en Lord CHOLMONDELY zich beklagen, in alle ftraten en ílegen menfchen van beide kunne
gezien te hebben, die op eene beestachtige wijs befchonken
waren; en de Bisfcnop van Salisbury merkte aan, dat, kort
re voren, er voor kroegen uithangborden geplaatst waren
i `NOEL\d. 1838. NO. 7,
a3 h
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op welke met gouden letters te lezen flond : „ Hier kan
men zich voor een' íluiver dronken drinken, fmoordronken
voor twee, en versch tlroo heeft men op den koop toe."
En deze huizen, voegde de Bisfchop er bij , zijn dag en
nacht vol gasten, van welke velen de gratis geleverde leger
gebruiken, om hunnen roes uit te flapen , en dan ter -fied.
fond bij de hand te zijn , om zich van voren af aan weder
dronken te drinken. Het kwart gin (jenever, de ílerke drank,
waaraan in Engeland ieder man, vrouw en kind, de voorkeur
geeft) kostte toenmaals , ten gevolge van den volkomen vrij
belasting, fechts. zes Eng. (luivers; doch de Parie--domvan
mentsakte van dat jaar deed den prijs aanmerkelijk ílijgen,
want, te rekenen an 1736, moest voor ieder gallon fierken
drank twintig Eng. fchellingen, en voor het verlof, om drank
ce mogen fchenken, jaarlijks vijftig pond ílerling betaald worden. Terftond echter begon ook de fluikhandel op nieuw ;
de tolbedienden waren hun leven niet zeker, en zij, die fraude verklikten, werden door het woedende graauw doodgeflagen. Voor nog ernfliger op{landen beducht, eta door de
ondervinding, geleerd, dat de opgelegde belasting te hoog
was, veranderden de beide Huizen, in 1743 , de zeven jaren
te voten genomene befluiten , en, al weder van het eene uiterhe in ;het andere vallende, bepaalden zij het regt van el.
ken. gallon fpiritus op drie íluivers , en bevalen allen kasteleins aan, om toch de dronkenfcháp niet te bevorderen. In
1751 legden zij eene boete op openbare dronkenfchap, en Ver
weder de belasting op den flerken drank. Sedert-hogden
dien tijd, namelijk federt het jaar 1751 , en voorts tot aan
het begin van onze tegenwoordige eeuw, werd, door doel
verordeningen, hoogere belasting, betere policie en-matige.
verminderde uitgifte van fchenk-licenfen , in zoo verre aan
de ondeugd der dronkenfthap perk gezet , dat de rlerfte te
Londen in het jaar 1800 ílechts één van de veertig bedroeg,
zoodat derhalve de inwoners dier hoofdílad eene dubbel zoo
groote waarfchijnlijkheid van levensduur hadden, dan zestig
jaren vroeger.
Gedurende het tijdvak, waarin de drinkzucht op het hoogst
was , leefde H 0 G AR TH; ílof en gelegenheid , om het Engelfche volk in deszelfs zwakheden en feilen met den geefel
der fatyre te tuchtigen, kon dien man van genie toenmaals
niet ontbreken, en in het midden der vorige eeuw zagen ook
de drie bekende prentbladen het licht: march to Finchdey,
-
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k-in/em' ers latent. Op de eerüe plaat heeft hij een regement gardes afgebeeld, hetgeen wegens den 1745 in Schotland
uitgebart}en opstand derwaarts gezonden werd. Officieren zoo
wel , als soldaten , waggelen in de grootfte wanorde voort ,
allen meet of minder onder den invloed van het zoo bemin
vergif, den jenever. Het tooneel fpeelt tusfchen twee-de
public - houfes, het, ffingshead en Adam and .eve, aan den
boek van Harnpflead-road en New-road. Op het tweede blad,
C;iniane, worden de flagtofers der dronkenfchap in doodkisten gelegd , die voor eene kroeg op ifraat Baan. Op het derde moet een podagreus heer in zijn' draagftoel voor een bierhuis wachten, tot dat zijne dragers, de chaiarmeu , een' flok
genomen hebben. — Het kwaad was omtrent dien tijd zoo
erg , dat er , in 1741, tegen 14,057 geboorten , 32,169 fterfgevallen plaats hadden.
Ongelukkiglijk heeft in de laatste vijftien jaren de booze
geest der dronkenfchap zich weder op nieuw van de lagere
klasfen des Engelfchen volks meester gemaakt, en wel inzonderheid van de inwoners der ilad Londen; de gin beheerscht
jong en oud, mans en vrouwen, en laatstgemelden toonen
voor dit langzame vergif, in deszelfs vermenging met warm
water, fuiker en citroen (b inwater) , eene bijzondere voor
Wel is waar is het getal der public- houtes, vergeleken-keus.
met vroeger, gering, maar daarentegen zijn de vroegere inrigtingen van dien aard vergroot, verfraaid en vervolkomend ;
dit laatfle in zoo verre, als men thans in ieder bierhuis ook
herken drank en fpijs bekomen kan, gelijk ook in de kofjen wijnhuizen en in de brandyfhops, die menigmaal ook ver.
lof hebben om bier te fchenken , of het uit de ale- houtes in
de buurt te laten halen. — Het meerendeel der laatftelijk,
inzonderheid federt zes of zeven jaren, zich gevestigd heb
public..Iioufes (leekt geweldig af tegen die van den goe--bend
den ouden tijd, in welken de ambachtsman, na volbragt dag
een rustig, gemakkelijk plaatsje bij den haard, bene--werk,
vens eene pint porter en eerie pijp tabak , de reiziger nacht
kost vond: de nieuwere ale- en gin-hon/es hebben-verblijfn
meestal Hechts een fiandingroom, dat is eerie grootere of klei
prachtiger of eenvoudiger zaal, waarin dikwerf banken-ner,
noch floelen, nimmer tafels te vinden zijn. De gasten moe
hun bier of borrel gebruiken , opdat zij niet te-tenflad
lang vertoeven en voor andere nieuw aankomenden de plaats
Bbl
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niet zouden wegnemen. Achter de toonbank (bar) flaan fier lijk opgetooide, bijna altijd zeer bevallige, winkelmeiden en
onbefchofte .oppasfers , die haastig het geld invorderen , en ,
door middel van eenen druk , uit de op de toonbank geplaatfte pompen , de onderfcheidene foorten van bier, of, uit desgelijks aldaar aanwezige kranen, de gevraagde likeurs tappen, en glas op glas , kruik op kruik aan de voor de toon.
bank (taande , gretige en zich verdringende menigte toereiken; eene menigte, uit waggelende mans- en zwaaijende,
fchreeuwende vrouwsperfonen bellaande, echte beelden van
het Londenfche gemeen, die men overal en te allen tijde zien
kan , 's morgens reeds, eer nog de deuren der public-houfes
geopend worden, hetgeen bij de meeste niet vóór acht ure
gebeurt, voorts den geheelen dag door, maar vooral des
nachts lang nog na twaalf ure, tot dat eindelijk de kasteleins
hun lokaal met geweld fluiten en de dronkaards naar buiten
drijven.
Deze tooneelen herhalen zich het veelvuldigst des zondags,
als wanneer, gedurende den ochtend- en middag-kerktijd, alle
winkels en kroegen gefloten moeten zijn, en het volk vervolgens, na verfcheidene uren eene ongewone ontbering geleden te hebben, en zoo het nog iets van het loon der vorige week heeft overgehouden , met onfluimigheid , niet zelden met geweld, in de bierhuizen Iiormt, om den zoo ver.
velenden zondag te dooden.- Gedurende dien zondag gaat het
ondertusfchen nog tamelijk toe , omdat alsdan elke luide aan
den dag legging van vreugde, gezang, gefchreeuw, fpel enz.
door de wet bij boete verboden is; maar met den laatoen
flag van het laatíle uur des treurigen zondags begint de blaauwmaandag, dien de Lngelfchen op hunne wijze, dat is als redeloos vee, gewoon zijn -te vieren. Alsdan zijn alle kroegen
vol en alle gasten dronken; nog des maandags middags vindt
men in en voor de bierhuizen fmoordronkene mans , vrouwen,
ja kinderen; het meest zijn het vrouwen , die, vol van het
liefelijke ginwater, door hare zelven met moeite op de been
blijvende mans of bekenden naar huis , of ook wel door con.
gables naar het naaste politie-bureau geleept worden. Dronkenfchap wordt eerst dán volgens de wet, en wel met eene
boete van vijf fchellingen , gefraft , wanneer de befchonkene
op den grond valt; zoo lang hij zich nog overeind kan hou
mag hij fchreeuwen en kijven ; in dezen toeftand heeft-den,
geen confiable regt over hem; eerst wanneer hij ter aarde
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zinkt, valt hij onder de magt der policie en onder de draf
der wet.
Het is inderdaad nog de vraag, of het in de tijden, toen
men zich voor één' fluiver dronken en voor twee fmoordron.
ken kon drinken, op de ílraten en in de kroegen van Londen
erger toeging, dan tegenwoordig. Geene natie, hiervan ben
ik overtuigd, heeft zoo veel overhelling tot dronkenfchap en
onmatigheid als de Engel/the, maar geene bezit ook in die
mate de middelen, om aan deze neiging te voldoen, en nergens is dit den dronkaard gemakkelijker, meer comfortable
gemaakt, dan in Engeland, en vooral te Londen. In plaats
van de oude, duistere en enge kroegen,, zijn er thans bier.
huizen opgerigt, die naar paleizen gelijken, en dagelijks rijzen er nieuwe, welke de vorigen al gedurig in pracht overtreffen. Aan derzelver verfiering is alles in overvloed te koste gelegd, wat kunst, weelde en geld vermogen; hier gelijkt
het inwendige van een ale-houfe naar eene Criekfche , daar
naar eene ltaliaanfche prachtzaal, nu eens naar een' Heidenfchen , dan naar een' Cot/il/then tempel ; koepeldaken en bont_
gefchilderde venders, menigmaal met zijden Iloffen behangen,
werpen een tooverachtig licht op de benedenruimte, die aan
B A c c n v s en aan ca na s gewijd is; de deuren zijn van
kundig beeldfnijwerk, met bronzen garnituur, dikwerf met
rijk vergulde lijsten en fieraden, voorzien; zuilen dragen het
koepelgewelf, of de hooge, met arabesken verfierde, zoldering; fchilderijen in olieverf en gegraveerde platen, wel is
waar menigmaal ook Hechts gemeene caricaturen, beflaan de
wanden ; kroonen van kristal en verguld brons , kunstrijke
lampen en prachtige cándelabres, groote fpiegels, en meubelen van mahoniehout, verlieren het inwendige — en dit alles
voor het graauw en van het zuur verdiende en ligtzinnig ver
-fpildegsrauw!
De middelíland verfchijnt zelden in deze prachtige tempels
der ondeugd, in de jeneverpaleizen -(gin-palaces), met welken naam men deze inrigtingen nu onlangs bellempeld heeft.
De burgerman, wanneer hij buitenshuis zijn glaasje gin of
rum , of ook zijne pint ale wil drinken, begeeft zich in
minder glansrijke, maar inderdaad fatfoenlijker bierhuizen, in
welke voor het meer aanzienlijk gezelfchap een parlour met
onderfeheidene dagbladen, en voor de mindere klasfen een
taproom gevonden wordt. In de laatile kost de drank iets
minder ; daarentegen zijn ook hier minder nieuwspapieren.
-
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meer morfigheid en ileehtere bediening. Behalve in het paai
lour en in de taproom , wordt ook aan ilaande gasten, in de
voorfte ruimte, bij de bar of toonbank; drank uitgereikt, en
hier is daft ook de meeste nering, wijl men er het goed
drinkt, een derde deel goedkooper dan in het panoor.-koópst
Misfehien is het niet onbelangrijk, en hier ter plaatfe gepast, eenige berigten te laten volgen omtrent de hoeveelheid
en hoedanigheid der in Engeland, en met name te Londen
gefabriceerde, ingevoerde en verbruikte flerke dranken. De
invoer van buitenslands en uit de koloniën wordt van jaar
tot jaar minder, en daarentegen het verbruik, bijzonder federt 1823, in welk jaar de belasting aanmerkelijk verminderd
is, gedurig fterker. In Engeland werden in 1821 aan de tol
aangegeven 969,474 gallons vreemden , dat is van-kantore
buiten ingevoerden fpiritus, 2,166,441 uit de koloniën, en
3,820,015 in het land geflookten ; in Schotland 34,601 gallons
vreemden , 138,189 uit de koloniën , en 2,229,435 inlandfchén; in Ierland 9,325 gallons vreemden, 19,685 uit de koloniën, en 2,649,170 inlandfchen: te zamen 12,036,335 gal.
Ions. In 1831 , daarentegen , bedroeg de gezamenlijke hoeveelheid aangegeven fterken drank 26,737,593 gallons ; waarbij
men moet aanmerken, dat de hoeveelheid van het uit de koloniën en het vasteland ingevoerde verminderd, en daarentegen de inlandfche fabricering meer dan tot het dubbele geklommen was. Van dit bedrag werd te Londen en in den
naasten omtrek ongeveer het vierde deel verbruikt, in het
jaár 1825 iets meer dan vijf millioen gallons , en zoo, bij
trapswijze vermeerdering , tot 1835 , in welk jaar het ver
, tot zeven millioenen fleeg ! En wierden nog de geest -bruik
vochten niet vervalscht, bleven zij in de hoedanigheid,-rijke
waarin de brander dezèlve verkoopt, zoo zou misfchien derzelver invloed op de gezondheid der verbruikers niet in die
mate bedroevend zijn, als thans het geval is; maar juist deze
verv.alfchitng, waaraan men ongelukkiglijk maar al te veel
ruimte laat, . maakt het gebruik zelf reeds, en des te meer
het overmatig gebruik, zoo uiterst gevaarlijk. Uit de fabrijken komt de fpiritus reis in den- handel, want daar houden
de agenten het opzigt ; maar zoodra .hij in de handen der herbergiers geraakt, wordt hij niet water aangelengd, maar daar
met meestal zeer gevaarlijke floffen weder aangezet.-entg
Wij hebben hier voornamelijk met gin of jenever te doen.;
rum, cognac en whisky (te weten van de beste hoedanig-
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iyeid , in Sciaotland bereid) worden, in verhouding tot de gin ,
Hechts in geringe hoeveelheid geh eten. Zuivere gin heeft in
zichzelve volfirekt niets nadeeligs , ten minfle is niet nadeeliger dan elke andere likeur ; maar,, aangezet met vitriool
aluin, terpentijn, faipeter en andere dergelijke-olie,cdfukr
flohen, wordt hij een wezenlijk vergif, hetwelk onder de bevolking van Londen geweldiger vernieling aanregt, dan Cholera en andere voiksziekten in Raat zijn te doen. De gewone
gevolgen van het menigvuldig en ílerk gin- drinken zijn beroerte, delirium tremens, verftandsverlies, waterzucht en leverziekten. Doch niet de gezondheid alleen, maar ook de
tijdelijke welvaart des volks wordt door de onzalige, thans
weder zoo fterk zich vermeerderende, zucht tot den drank
vernield. De verarming der lagere volksklasfen in Engelamt
wordt gedurig algemeener, en dit is het meeste zigtbaar in
de hoofdflad. Sedert. 1825 vermeerderen, tevens niet de fierfte, ginpaleizen en millionairs. Dit doet zich zoo Jerk gevoelen, dat gedurende het laatfle bijeenzijn van het Parlement
de zaak menigmaal in overweging gekomen, en dringend naar
middelen getracht is, om deze Reeds verder om zich grijpen.
de drank - manie te keer te gaan. Wij willen hier , uit een
rapport , hetwelk door een in 1834 uit het Lagerhuis gekozen. Committé aan het Parlement is voorgelegd, de volgende
plaatfen overnemen: „ De ondeugd der dronkenfchap is in
de iaatile tijden bij de hoogere en middelbare volksklasfen
minder geworden , maar heerscht ílerker dan te voren bij de
lagere, en wel in alle drie de I{oningrijken, bijzonder in de
groote Eieden en in de zeehavens; zij breidt zich echter ook.
onder de landbewoners en akkerlieden uit, en niet alleen to
scans, maar ook tot vrouwen, en zelfs tot kinderen. De
voorname oorzaken dezer heillooze neiging zijn devermindering der belastingen op de ílerke dranken en daaruit gevolgde
lagere prijzen derzelven, de vermeerdering der drankwinkels,
van welke men er voor elke twintig huisgezinnen één kan
tellen, en dan ook nog de gewoonte, om bij alle feesten en
plegtigheden, bij koop en verkoop, dronkenmakende vochten
in overmaat te gebruiken. Verre het grootfte getal ongeluk.
ken van allerlei aard, die bij de land- en zeemagt gebeuren,
zeven achtfile deelen van alle ziekten bij dezelve, of ontílag
uit de dienst wegens ongefchiktheid daartoe, en negen tien
aller dood- en mindere straffen in de dienst , zijn de treu..-tien
rige gevolgen der dronkenfchap, die in de gelederen der land.
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en zeetroepen meer vernie'.ing aanregt • dan oor!og en ge^
vechten immer vermogten te doen." Ditzelfde bewijst ook
de Heer .ai o ORE, die zich ten aanzien der Matigheidsgezeifehappen , welke, helaas! zoo weinig gebaat hebben, zeer
verdientleiijk gemaakt heeft. Deze menfchenvriend levert doorllaande bewijzen van de fchrikbarende uitbreiding des kwaads;
hij toont, hoe, te gelijk niet de vermeerdering der public-houfes, de misdaden toegenomen zijn (dit geldt van geheel Engeland); hoe te Londen bijna alle lijfilraffelijke en correctionele misdrijven hunne bron in den drank hebben, en hoe de
toeftand der mindere volksklasfen in het oog loopend erger
wordt. Onder anderen vermeldt hij , dat in 1833 , te Londen
alleen, de City niet medegerekend, 29,880 aanklagten wegens
dronkenfchap ingekomen waren; en wij hebben gezien, hoe
ver deze toeftand gekomen moet zijn, alvorens dezelve naar
de wet tlrafbaar geworden is. Wij merken nog aan, dat het
gallon gin tegenwoordig 14 Eng. fchellingen (ruim 8 guldens)
kost, waarvan 82 fchelling voor de belasting komen. Men
mag aannemen, dat de grootere ale- of gin-hon/es jaarlijks
eene winst doen van omstreeks 2000 pond flerling (f2/i O00
Nevens de ontzaggelijke hoeveelheden brandewijn worden ,
gelijk men weet , in Engeland ftroomen bier gedronken. De
hoofdfoorten daarvan zijn ale en porter: flout, gingerbeer en
andere foorten zijn minder gezocht en niet zoo algemeen.
Het bier is op zichzelf geenszins fchadelijk, gelijk de ferke
drank, maar wordt het door de vermenging met verderfelijke
sloffen. De ale is, onvervalscht zijnde en matig gebruikt
wordende, een gezonde, verflerkende en welfinakende drank
van ligt gele kleur, herder en zeer flerk; laatstgetnelde ei=
3

genfchap wordt door ouderdom en lang op het vat liggen nog
vermeerderd. De Schot/the ale Is de meest beroemde; die,
welke den naam van de Indifche draagt, wordt mede in Oud Engeland gebrouwen, en draagt waarfchijnlijk haren kolonialen naam flechts, omdat zij, uit hoofde van den vervoer naar
de Indiën, nog flerker gemaakt wordt, dan de gewone. De
beltanddee'len der ale zijn mout van tarwe en garst, benevens
hop. De mout wordt flechts in de lucht gedroogd, en behoudt de : oorfpronkelijke kleur van het graan. Porter was
vroeger, en is nog heden bij de mindere kiasfen, de voor.
rame drank. Hij is flechts half zoo duur als de ale , van
donkerbruine kleur, ondoorfchijnend , bitterachtig en minder
dronkenmakend dan de andere foort. Daar zich nu echter
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een Engelschman volfirekt dronken drinken wil, zoo zetten
de herbergiers den porter aan met quasfia, vitriool, aluin,
zout, firoop, fpiritus, coctrlus indicus, fpaanfche peper, paradijskorrels , enz. en maken hem daardoor almede fchadelijk voor de gezondheid, offchoon niet in die mate,
als het vloeibare vuurgif, de gin. Die niet aan porter gewoon is, zal, zelfs na weinige pinten, hoofdpijn, en bij
voortgezet, niet al te matig gebruik, algemeene zenuwzwakte befpeuren. Wij fpreken van den porter , zoo als die te
te Londen bijna algemeen gefchonken wordt, en-genwordi
moeten hierbij aanmerken, dat juist te Londen, trots verbod
en ftraf, bier en brandewijn meer vervalscht worden, dan in
de provinciën. Wat echter zou gemakkelijker zijn, dan de
zoo fchadelijke vervalfching aller dranken, den wijn en den
azijn niet uitgezonderd, te beletten? Hoe ligt is niet, door
fcheikundig onderzoek, aluin en vitrioolzuur te ontdekken?
Men plaatfe de bier- en borrel- fchenkers onder opzigt, gelijk
te Parijs de restaurateurs, waar menigmaal geheele ladingen
verdacht vleesch door waakzame agenten weggevoerd worden. Kan men daardoor al niet de ondeugd der dronkenfehap
uitroeijen, zoo vermindert men toch op deze wijsharefchrik.
kelijke gevolgen.

BRANDEN IN DE BOSSCHEN VAN AMERIKA, VEROORZAAKT DOOR
HET IN BRAND STEKEN DER ZOOGENAAMDE SPAANDERS

(Chopp ngs) OF SEHAKTE BRAAKLANDEN (Chopped fallouwS) BIJ HET ONTGINNEN VAN LANDERIJEN.

O

nder de prachtigile tooneelen, waarvan ik immer getuige
geweest ben, (zegt een reiziger) is het afbranden van hetgeen de llinerikaanfche boschlieden de fpaanders , of ook de
nieuwe braaklanden, noemen. Natuurlijk hangt het grootfche
en verhevene der vertooning in groote mate af van de ligging, den aard en de uitgeflrektheid dier fpaanderlanden;
maar, grooter of kleiner, het blijft Heeds een heerlijk en
indrukmakend tooneel. Meer dan twintigmaal ben ik bij ver
deze foort tegenwoordig geweest, en heb braak.-rigtneva
landen van allerlei grootte in brand gezien, van één acre tot
boven de tweehonderd; maar ik moet zeggen , de pracht van
het fchouwtooneel vermeerdért geenszins in de rede van liet
getal der acres land, want ik heb niet zelden op een fluk
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gronds van tien acres een luisterrijker vuur gezien, dan op
andere tijden, wanneer het met hakfel bedekte land vijfmaal
uitgeftrekter was; het fchitterende der vertooning hangt voornamelijk af van de foort van hout, waarmede de grond be.
dekt is , en van den trap van droogte of ontvlambaarheid op
den tijd, wanneer het branden plaats heeft.
Het zal niet ongepast zijn, hier te doen opmerken, dat in
de bosfchen van Amerika bijna overal eene dikke bedding
van bladeren, op verfchillende trappen van verrotting, den
grond bedekt, behalve eene ontzettende menigte van dorre
houtvezelen en halfvergane takken, zelfs terwijl de boomen
nog flaande zijn en leven. Daarenboven gebeurt het menig.
maal , dat de grond met digt kreupelhout (de Amerikanen
noemen het underbrush) begroeid is. Wanneer nu eene preek
boschland der vernieling gewijd is, wordt, alvorens men het
zware hout begint te vellen, dit firuikbosch neêrgehakt, onder hetwelk alle fpruiten en jonge boomen begrepen worden ,
welker flammen geene zes (Eng.) duimen over het kruis dik
zijn. Nadat dit verrigt is , legt men eerst de bijl aan de vol_
wasfene boomflammen, zoodat, wanneer de bellemde tijd daar
is, er geen fink meer overeind ftaat, uitgezonderd zoodanige
overblijffels van oude vergane boomen, als de houthakkers
oordeelen, dat, bij het afbranden van den grond, geheel verteerd zullen worden; want deze oude flammen, hoezeer zij
foms nog dagen lang branden en gloeijen , verteren geheel ,
waardoor de moeite van het hakken befpaard wordt.
Wanneer een boom van behoorlijke grootte geveld ligt, is
het eerfte, wat men vervolgens doet, het afhakken van alle
takken en twijgen, tot denzelven behoorende, welke, hoe
digter zij op den grond Iiggen , des te vaster en meer ineengedrongen voedfel leveren aan de werking van het vuur. Elke
boomdam wordt vervolgens in f}ukken van tien of vijftien
voeten lengte gehakt, waardoor eene overgroote hoeveelheid
fpaanders en kapfel zich onder de .dorre bladeren en takken
vermengt. Somtijds worden de boomen geveld, wanneer zij
in het volle blad fiaan , hetwelk, droog geworden, de ontvlambaarheid van het af te brandene nog vermeerdert; doch
dit is niet het gewone geval , en het maakt ook geen groot
onderfcheid; want beeft men het jaargetijdefgewach,t, waar
in het blad van zelf op den grond valt, zoo vindt men het
droog en brandbaar op de oppervlakte.
Deze afbranding van den grond heeft gewoonlijk in het
-
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dr•oogii.e gedeelte van den zomer plaats; offchoon het in geen
nen deele iets ongewoons is, dat men de planters eener nieuwe nederzetting hunne boschlanden in het voorjaar ziet af
branden. Er is echter van het afbranden in de lente meer
gevaar te- vreezen , dan in den zomer; want is het weder,
en zijn dus ook de bosfchen, bijzonder droog, zoo wordt
het, wanneer eenmaal het vuur zich aan de laag drooge bladeren, die alsdan den grond bedekt, heeft medegedeeld, bij
onmogelijk, het uit te blusfehen, of deszeifs voortgang-na
te fluiten; zoodat, bijaldien men geene uiterst groote mate
van voorzigtigheid aanwendt, er menigmaal groote fchade aan
uitgeftrekte boschianden , en ook aan reeds ontgind en bebouwd akkerland, gefchiedt. Daar het hout op vele pleatfen
in de bosfchen volftrekt geene waarde heeft, fchijnt het eenigzins ongerijmd, te beweren, dat het befchadigd of flechtet
gemaakt kan worden; en derhalve heeft dit gezegde eene kor
opheldering noodig. Zijn de dorre bladeren zeer droog en-te
overvloedig, zoo zal het vuur, wanneer het den boschgrond
bereikt en daarin onbemerkt voortfluipt, kracht genoeg hebben, om de levende boomen in zulk eene mate te verfchroeijen, dat in de meeste het levensbeginfel vernield wordt, en
dikwijls geheel het bosch verdorr. De boomfammen, die op
deze wijs gedood zijn, worden in weinige jaren zoo hard,
dat een houthakker liever twee levende boomen velt, dan
éénen , die op deze wijs 'geflorven is ; aldus nu wordt door
het vuur fchade in de bosfchen gedaan. Doch ook wei- en
graslanden loopen gevaar, om door afbrandingen, in de lente
ondernomen , befchadigd te worden , omdat de planten , die
bij het invallen van den winter de velden bedekken , in het
vroegst der lente zoo droog worden , dat zij in ontvlambaar
Derhalve, dringt de brand ééns-heidmtfoplsgjkan.
in deze ílreken door, zoo kan men er op rekenen, dat de
omtuiningen, die meestal uit houten rasterwerk bellaan, vernield zuilen worden, ten zij men dezelve in aller iji wegruime, of wel eene onbefchrijfelijke moeite aanwende, om
het gevaar daarvan af te keeren. Ook is het geen zeer zeldzaam geval , dat de voortflaande brand zelfs de boerenwo
een gelijk lot doet ondergaan.
-nigefchur
Wanneer een planter voornemens is zijn boschland af te
branden, is hij gehouden, al zijne, buren daarvan te verwittigen , ten einde zij er bij tegenwoordig mogen zijn, en (zoo
zij zulks verkiezen) kunnen helpen het vuur in bedwang, of
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meer eigenlijk binnen de voorgefchrevene grenzen te houden,
Is het is den zomer, alsdan beflaat er geene vrees, dat het
vuur zich tot de wei- of graslanden zal uitftrekken, daar
zulks door het alsdan groene veldkruid belet wordt; maar
veel voorzorg is er toch noodig , om te verhinderen, dat de
brand voortloopt en zich aan de naburige omheiningen mededeelt. Derhalve, vóór dat de tijd komt om den grond af
te branden, neemt een aantal menfchen de taak op zich, om
de bladeren en drooge takken, ter breedte van twee of drie
voet rondom denzelven , in een doorloopend pad weg te krab.
ben. Dit wordt met eene foort van houweelen verrigt, en
wel zoo volkomen en zoo diep, dat het dus te weeg gebragte pad naar eene drooge floot of ondiepe loopgraaf gelijkt. Hierbij wordt vereischt, dat deze gracht eenige roeden
ver van het uiterfte eind der behakte plaats getrokken worde,
omdat, door het geweld van den brand, Hukken vlammend
hout menigmaal tot op eenen aanmerkelijken afiland worden
voortgeworpen. Daarenboven zouden de menfchen, die zich
door het naburige bosch verfpreid hebben, om met takken,
die in volle blad haan, gelijk men het noemt, het vuur te
bevechten, niet digter kunnen naderen, wanneer de brand op
zijn felst is. Hoe heeter de dag is, hoe beter voor den landbrander, omdat, wanneer de zon gloeit, het vuur des te geweldiger woedt; en van het verkrijgen van eenen goeden of
kwaden brand hangt voor hem grootendeels de kans af van
een' voor- of nadeeligen oogst. Bovendien, is de branding
goed geweest, zoo befpaart dit den genen, die het land ontgint , veel moeite en arbeid ; want in dit geval worden al de
takken en al het dorre hout volkomen verteerd, en behoeven
niet opgezocht te worden, wanneer naderhand de zwaardere
en gezonde flukken houts verbrand worden. De gewoonte
is , het land aan alle hoeken in brand te haken; maar ik ben
niet zeker, of dit wel de beste wijs van handelen is , want
al fteekt men het ílechts aan ééne zijde in brand, en al ligt
zelfs die zijde onder den wind, zoo weet ik, uit menigvuldige ondervinding, dat de brand, ook tegen den wind in,
fuel zal voortflaan , omdat er zulk een overvloed van brandítof is , die denzelven aantrekt, voedt en verflerkt. Heerscht
er, gelijk gewoonlijk het geval is, bij het branden Hechts
een.e matige koelte, zoo fchijnt er, wanneer eenmaal het vuur
begint te woeden, in deszelfs nabijheid eene volkomene windelte te ontflaan. Terwijl alsdan een vlammende oceaan over
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eene uitgetrektheid van foms dertig of veertig acres woedt ,
is het fuizen en knappen der vlammen oorverdoovend en inderdaad fchrikwekkend ! Wanneer men zoo digt bij het vuuur
flaat, als de hitte gedoogen wil, ziet men weinig meer, dan
eene ontzettende, al dwarlend opilijgende puntzuil van digten ftoom en rook. Aan haren grondfiag is deze zuil pik zwart ; iets hooger wordt zij half doorfchijnend, en nog hooger rolt de top der kolom in horizontale rigting weg, onder
de gedaante van wolachtige zomerwolken. Gij behoeft niet
te vreezen, dat de rook op u toegedreven zal worden, on_
verfchillig aan welke zijde van hetieuzenvuur gij u bevindt;
want de aandrang der toef roomende dampkringslucht is van
alle kanten zoo flerk, dat de geheeie rookwolk bijna loodlij
hoogte gedrongen wordt.
-nigde
Zulk een' landbrand van eene matige hoogte , op den afftand van eenige honderd fchreden, te aanfchouwen , is het
treffendste gezigt; want in zulk een' fand zal men van tijd
tot tijd gelegenheid hebben, oin te ontwaren, tot welk eene
ontzettende hoogte de fiangtongige vlam in hare grootfle woe.
de naar boven flaat. De omringende boschboomen zijn over
liet algemeen een honderd voeten hoog, en in fommige gevalle`n nog aanmerkelijk hooger; niettemin is het iets zeer gewoons , nu en clan , bij een heviger uitbarken der vlammen ,
dezelve boven de hoogfie boomen te zien uitflikkeren. Op
een' matigen afpand is het gebulder van het vuur minder ver
maar de algemeene beweging en voortgang van den-doven,
brand duidelijk te bemerken. Deze landbranden gefchieden
gemeenlijk op dien tijd van den dag, wanneer de zon zich ten
naastenbij in de middaglijn bevindt , zoodat de fchaduw der
rookkolom aan de noordzijde der brandplaats valt , en binnen
de grenzen van die fehaduw heersekt eene bijna volfiagene
duisternis. Dusdanig is de prachtige vertooning, welke het
afbranden van een boschland in Amerika aanbiedt. Op een'
€lillen zomerdag heb ik het gedruisch van zulke branden tot
op den affland van vier of vijf Eng. mijlen gehoord. Niets
van hetgeen zich op den grond bevindt kan aan de woede
zulker branden ontkomen. Vosfen en ander wild gedierte
ílaan menigmaal hun leger in het pas bepakte land op , omdat
het hun eene ondoordringbare fchuilplaats verfchaft. Het ge
broedt er ook zijne jongen. Zoo er van dit alles iets-vogelt
aanwezig is , wanneer de vuurkring ontítoken wordt , zijn alle
-
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pogingen der arme dieren, om de vreefelijke grenslijn te doorBreken , vruchteloos.
Niet altijd is de arbeid der genen, die tot deze afbrandingen bijeenkomen , ondanks hunne grootlle vlijt, in flaat , om
het voortflaan der vurige overftrooming te verhoeden; en is
het jaargetijde buitengemeen droog, zoo kan men , wanneer
eenmaal het vuur in de bosfchen en opene gronden doordringt,
onmogelijk de fchade berekenen, welke het distrikt zal lij
noch de uitgeflrektheid lands, over welke de brand zich-den,
verfpreiden zal ; want al kwam de geheele bevolking uit al
de naburige nederzettingen op de been , om het vuur te bevechten, zoo kon zij het alvermeesterend element niet meer
overwinnen; offchoon zij al in ftaac mogt zijn, vele gebouwen en omtuiningen te behoeden, die anders vernield zouden
worden. Tot dat er verandering van weder komt — dat is,
tot dat er eet overvloedige regen valt -- blijft het vuur al
het aangrenzende land afloopen en om zoo te zeggen fchoonvegen. Niet zelden zijn geheele nederzettingen vernield geworden, terwijl de inwoners ter naauwernood den tijd hadden om hun weinig huisraad te bergen, zoo fnel dringt de
vernielende vuurlijn op hen in. Al de werken, welke jaren van arbeid en ontbering de planters in íiaat gefielet heb
rondom zich daar te flehen, worden in weinige uren-ben
verwoest en vernietigd. Ja zelfs bepaalt zich de verwoesting niet altijd tot de vernieling van goederen ; want, ten ge
verzuim of al te dolle vermetelheid, gaan er fom--volgean
bij
deze branden menfchenlevens verloren. Omtrent
wijlen
twaalf jaren geleden liep een brand van dezen aard een groot
gedeelte lands af, in het binnenfte van eene der Noord-Ame••rikaaafche koloniën (Nieuw-Brunswzjk) , en woedde , zonder
gefluit te kunnen worden , verfcheidene weken lang, waarbij
de boeven en woningen van vele honderden der inwoners ver
werden; en, wat de zaak nog treuriger en vreefelijker-woest
maakte, een vrij aanmerkelijk getal menfchen verloor in dezen brand het leven.
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e Spaanfclae ftierengevechten zijn dikwijls genoeg befchreven geworden; maar die foort van fierengevecht, welke,
terwijl zij aan het volk eene verlustiging levert , tevens het
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moedige dier zoodanig bedwingt en temt, dat het een nut.
tige arbeidshulp voor den landbouwer wordt, is, geloof ik,
in andere dealen van Europa weinig of niet bekend. Het Iaerifche Schiereiland heeft overvloed aan uitgefrrekte boschlanm
den, die, hoezeer zij foms geheele provinciën overdekken,
nogtans genoeg openen grond bevatten, om weide te leveren
aan talrijke kudden wilde runderen , die In bijna voliirekte
vrijheid en rust onder het geboomte rondzwerven. Het groote
woud van fdiertejo is hiervan een treffend voorbeeld. In hetzelve zijn verfcheidene honderd vierkante mijlen lands met
opgaand geboomte bezet; maar binnen deszelfs grenzen vindt
men uitgeftrekte opene plekken , die tot weiland dienen, ook
van tijd tot tijd eene boerderij , terwijl men hier en daar een'
wijngaard of olijvenboschje, te midden dezer wildernisfen,
als 't ware ziet woríielen om het leven te behouden. Doch ,
hoezeer er zich nu en dan een zweem van landbouw en men.
fehenarbeid vertoont , is dezelve veel te zeldzaam en te ver.
vaneengefcheiden, om eenig beletfel op te leveren tegen de
vermenigvuldiging en de onafhankelijkheid der wilde kudden,
die ongeftoord alom ronddwalen. In dit woud was ik voor
de eerfte maal ooggetuige van de wijs , waarop de wilde flieren gevangen worden. Men had mij verwittigd, dat het dorp
Alcoxete, aan den Taag, het tooneel van dusdanig ilierenge.
vecht zou wezen, en dat de landlieden vele mijlen in het rond
waren uitgenoodigd, om deel aan de jagt te komen nemen, die
reeds den dag na dien, waarop ik het berigt ontving, hond
plaats te hebben. Dien ten gevolge ftak ik de rivier over ,
verzeld door omtrent twintig perfonen, meest militairen, elk
voorzien van een' langen íiok, in welks eene eind eene kleine
fpits of prikkel vastgehecht was, en van zoodanige rijpaarden, als keus of vermogen hun leverde. Kort vóór het aanbreken van den dag aan de overzijde gekomen , vonden wij
er ongeveer 250 à 300 menfehen verzameld, een deel van
welke allerlei foort van viervoetig gedierte bereed, van het
edele Adaluzifche ros tot den nederigen draagëzel. Velen ook
waren te voet, doch allen hadden zich op gelijke wijs als wij
gewapend. Zoodra het begon te dagen, trokken wij gezamenlijk naar het bosch. De ochtend was bijzonder fraai, en
de indruk van het heerlijke tooneel werd verhoogd door de
bonte verfcheidenheid van voorkomen en kleeding der men s
fchen, die ons omringden. Toen wij een eindweegs in het
bosch gevorderd waren, hielden wij halt, om eenige verver-
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fchingen te gebruiken , alvorens onze moeijelijke en min of
meer gevaarlijke jagttaak een' aanvang nam. Na een in haast
genuttigd ochtendmaal, verdeelden wij ons in twee hoopen,
waarvan de eene zich vervolgens in eene lange lijn ter reg.
ter- en de andere op dezelfde wijs ter linkerzijde uitbreidde.
Op deze wijs waren wij niet verre voortgetogen, of wij trof
kudde rundvee aan, bij welke zich twaalf (lieren-fen
bevonden. Naauwelijks werden zij ons gewaar, of zij namen
met blikfemfnelheid de vlugt. Nu begon het jagtvermaak.
Wij bragten onze paarden in den fnelflen loop, daarbij ons,
zoo goed wij konden, tusfchen hemelhooge pijnboomen heenwendende, en tevens, door het wildfle gefchreeuw, de file.
ren aan de andere bende pogende toe te drijven. Ten aatfie,,
na omtrent een half uur jagens, had een half dozijn der onzen, die betere paarden dan de overigen bereden, het wild
ingehaald, en nu begonnen wij den aanval met onze lange
fokken. De wijs, waarop dit gefchiedde, was de volgende:
een onzer, zijn paard in den fnelílen galop brengende, gaf
den flier, die hem het naast was, een' onzgchten prik. Niet
zoodra voelde het dier de pijn, of het wendde zich tegen den
aanvaller, en begon dien te vervolgen. Een tweede ruiter
reed nu toe, en greep den flier aan de andere zijde aan, die
hierop den eerften verliet en zich tegen den tweeden keerde.
Deze werd op zijne beurt door eenen derden ontzet, en zoo
ging het voort. De hierdoor afgetrokkene oplettendheid van
het nu woedende dier belette, dat het ontfnapte, en gaf tijd
aan de overige jagers , om toe te fnellen. Eindelijk geraakten
door dit middel de ftieren van de kudde gefeheiden. Nadat
een genoegzaam aantal van ons bijeen was om hen te omfingelens begonnen wij onze jagtbewegingen, waardoor zij naar
het dorp gedreven moesten worden. Al de rijkunst der ja.
gers en al de vlugheid van man en paard waren nu noodig,
beide om de fpitfe horens, die hen van alle zijden bedreig.
den, te ontwijken, en om de kudde te beletten door het le.
vende net te breken, dat haar omgaf. Dit laatfte was mis
gedeelte der geheele jagt, en werd-fchientmojlk
volbragt door elk der flieren in afzonderlijk gevecht te houden, en hen aldus te beletten hunne krachten te vereenigen;
want welke lijn zou, met geene betere wapenen, dan wij
voerden, tegen den gezamenlijken aanren dezer geweldige
dieren befand geweest zijn? De aanhoudende infpanning van
dit fnelle rijden en wenden had menigeen der ellendige knoI,
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len, die des morgens met ons op weg gegaan waren, totverdere dienst onbruikbaar gemaakt, en hoe later het op den
dag werd, des te dunner werd de kring; verfcheidenen ook
waren, zwaar gekwetst door de horens en hoeven der (tieren,
van liet flagveld gedragen. Het gezelfchap echter, waarmede
ik de rivier was overgekomen, had, zoo wel als ik, befloten, de verrigting ten einde toe bij te wonen; en , door onze
pogingen te verdubbelen, gelukte het ons eindelijk, om
ure des achtermiddags , den geheelen troep in-ireksv
eene omtuining te drijven, binnen welke een aantal osfen ,
(allen vroeger wild geweest) met klokjes om den hals, vreed.
zaam graasden. Hier bewaarde men de nieuwe gevangenen
tegelf de verlustiging van den volgenden dag.
Het marktplein van 4lcoxete was op de wijs van een llrijdperk ingerigt geworden, rondom voorzien van zit- of eigen
midden van dit plein had men-lijkvanfpte;h
zorgvuldig gereinigd, van alle fleenen gezuiverd en met versch
zand befirooid. Ter eene zijde had men eene kar geplaatst,
tot een oogmerk, hetwelk wij zoo firaks zullen opgeven.
Aan de andere zijde had men eene foort van flal gebouwd,
welke, door middel eener deur, gemeenfchap had met de om.
tuinitrg, binnen welke de kudde befloten was. De moeije.
lijkheid, om de flieren, uit derzelver tijdelijke bewaarplaats,
naar het tooneel hunner temming en vernedering te brengen,
was weinig minder, dan die hunner eerfle opvanging. Op
den geheelen weg door het bosch hadden zij niet anders voor
zich gehad dan boomen en f ruiken , aan welker gezigt zij
gewoon waren ; en , was reeds toen de rij der jagers genoeg
om fchrik en woede bij hen te verwekken, te midden-zam,
van voorwerpen, die hun gemeenzaam moesten zijn, hoeveel
geweldiger moesten dan die aandoeningen worden, terwijl zij
door ftraten vol volks, tusfchen huizen, met ftoffen der levendigíle kleuren, rood, Blaauw, wit, groen, behangen,
moesten doorgaan, en uit duizend monden met gefchreeuw
van blijdfchap en verwachting begroet werden 1 Tweemaal
keerde de verfchrikte kudde zich razend om, en ftormde door
den digten volkshoop , elk, die haar wilde fluiten, met de
horens kwetfende of onder de voeten vertredende, en tweemaal bragt de kring der rijdende lanfiers haar terug. Een
fchoone zwarte flier fprong in den Taag, en zwom meer dan
een half uur ver, eer eene fchuit gereed was om hem te ach
Ei geJ the foldaten , die bij het-terhaln.Vfcid
Cc
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dorp in kwartier lagen , zwommen het dier achterna , en eer
hunner, een uitmuntend zwemmer, had het bijna bereikt,
toen eenti visfehersfchuit aankwam, welker bemanning den
aller een' fink om de horens wierp en hem op deze wijs naar
land boegfeerde. De foldaat evenwel wilde zijne moeite niet
voor niet gedaan hebben , en , den flier op den rug klaute
werd hij, onder het gejuich der aanfchouwers, met-rend,
idenzelven aan wal gehaald. Het fpel, om de dieren af te
agen, ten einde hen daardoor te temmen, bego?a ten drie ure
des a.chtermiddags, toen de grootfile hitte der zon een weinig
voorbij was. Zes der wilde dieren werden in den fiat gedreven, omgeven door eenen zweren van picadores te paard en
verzeld door verfcheidene tamme runderen met bellen. Vervolgens deed men de renbaan ontruimen , eia de Spanjaarden
traden binnen, fierlijk gekleed in het Andaluzisch gewaad ,
welks bevalligheid en zwier men moet gezien hebben, om
het naar eisch te beoordeelen. Het haar, 't welk deze lie.
den in volle lengte laten groeijen, is in een zwartzijden net
befloten, dat met zwartzijden linten vastgehecht is; het hel
wambuis , met goud borduurfel en ver -derkluigfwn
zilveren knoopen; het rijk geborduurde fluweelen vest,-gulde
het kanten hemd, de roodzijden fjerp, fluweelen broek en
zijden koufen, alles in kleur en fnede overeenflemmende,
deden hunne leest op de gunfligfle wijs uitkomen , en ver
bevallige en fierlijke van hun voorkomen , om-hogdent
hetwelk de zindaluziër met zoo veel regt beroemd is. Deze
lieden, van welke er vijf of zes tegenwoordig waren, zijn
van hunne jeugd aan het gevaarlijk beroep van flier-bevechten gewoon, en de vlugheid en behendigheid, welke zij in
het ontwijken van de woedende aanvallen des fliers aan den
dag leggen , zijn inderdaad verbazend. Na het perk zorgvuldig in oogenfchouw genomen te hebben , wapende ieder van
hen zich met vier korte, van weerhaken voorziene fpiefen,
en verbeidden zij de komst van een' der slieren. Lang behoefden zij niet te wachten; de deur werd geopend, en het
dier floof tot in het midden der kampplaats, begroet door het
juichen en vivat-roepen der aanfchouwers. Len der Spanjaarden, hem naderende, daagde hem , als 't ware , ten flrijd ;
waarop de flier, die eerst, verbaasd en verbijsterd, flingerende met den haart, op de plaats was blijven (laan, terwijl
hij den grond met. de poolen opkrabde, tot dat hij in de opgaande flofwolken bijna voor het gezigt verborgen was, eens-
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klaps op zijnen tegenlander toevloog. Allen, die aan zulk
een fchouwípel niet gewoon waren, dachten, dat de man on.
redbaar verloren was ; maar op het oogenblik zelf, dat de
lange, geweldige horens zijn ligchaam fchenen te raken, deed
hij vlug eenen tred ter zijde, wendde zich fuel om, en plantte
al zijne vier fpiefen in den nek van het dier, digs achter de
horens. Ken luid geroep van toejuiching beloonde zijne behendighei(1, en de flier, razender dan immer, rende het perk
rond, den grond opfcheurende en bulkende van woede, tot
dat een tweede picador hem met gelijken uitflag aangreep.
Nadat de Spanjaarden de woede des fliers als 't ware hadden
uitgeput, verlieten zij het perk, en het gemeen werd er in
toegelaten, om den flier te vellen. Dit gefchied't gewoonlijk
daardoor, dat een man het beest tusfchen de horens fpringt
en zich daar flaande houdt, tot dat zijne medgezellen
hem verlosfen, door, den flier tegen den grond te rukken.
Het geroep van large! largo ! is het fein om hem los te laten. Nu wordt hij met touwen aan de Iraks genoemde kar
gehecht, en eene lederen kap hem over de horens getrokken;
waarna, eenige tamme runderen in het perk gelaten zijnde,
hij aldus door dezelve in den ftal geleid wordt.
Zes flieren werden op deze wijs den eerften dag getemd,
en nog zes den volgenden. Drie weken naderhand had ik de.
ze zelfde dieren onder mijn beftuur, als lastösfen bij de ba.
gaadje , en vond dezelve zoo tam en zachtzinnig, als men van
den makften os verlangen kan,

DE COLLIER VAN NU WIJLEN KONINGIN HORTENSE.
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1 er gelegenheid der begrafenis van de onlangs in Zwitferland overledene en te Rrseil in Frankrijk, in het graf harer
moeder, bijgezette Koningin 11 ORTE N s E, dochter van Kei.
zerin 1 o s . PSI II E, verhaalde men elkander te Parijs de vol.
gende Anecdote:
Het was op eenen morgen der maand Junij 1806; j o s EP x IN E'S juwelier was in het kleine falon gebragt geworden,
hetwelk den Keizer, wanneer hij alleen het ontbijt nam, tot
eetkamer diende. „ lk zie niet naar den prijs ," zeide N Awat gij
P o LEO N tot hem; „ lever mij ílechts het fraaifte,
brengt
gij
is
,
gezet
Zoodra
de
collier
kunt.
u verfchaffen
mij dien; maar toon hem aan niemand , hoort ge ?" Op eelt
Cc
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door den Keizer gegeven teeken verwijderde zich de juwelier
en vertrok. Acht dagen daarna bragt hij den Keizer het prach.
tigíte halsf graad, dat men met oogen zien kon. j o s E P H iN E
bezat niets, hetwelk daarmede vergeleken kon worden. NAP o L E o N liét het waarderen ; het was 800,000 francs waard ;
zoo veel ongeveer had de juwelier ook gevraagd. Op den
dag, toen de Hollandfehe Gezanten hem de kroon van hun
land overhandigden, ten einde hij dezelve zijnen broeder op
het hoofd zou kunnen zetten, bevond zich het Hof te St.
Cloud. L o u i s en u o R T E N S E kwamen des morgens aldaar
aan. De plegtigheid werd met voorbeeldelooze pracht vol
avonds deed de Keizer H 0 R TENS E in zijn-troken.Ds
kabinet roepen. Voor de eerfie maal kondigde de kamer.
heer, beide de flagdeuren openende, aan: „ Hare Majesteit, de Koningin van Holland!" — „ I'I 0 R TENS E !"
dus fprak N A P.O L E O N tot haar, „ gij zijt thans. Koningin
van een goed en braaf volk; wanneer gij en uw man het •él
weten te behandelen , zoo keert het huis van o R A N JE nooit
naar Holland terug. Het volk heeft Hechts ééne fout : onder
den fchijn van eenvoudigheid verbergt het trotschheid op ,geld
en zucht tot pronk. Gij moet nooit in gevaar komen, door
de vrouw eens Burgemeesters in de fchaduw gefield te worden. Hier is een vrij aardige collier, welke ik u verzoek
van mijne, hand te willen aannemen. Draag dien dikwijls te
mijner gedachtenis!" Met deze woorden hing hij het kostbare diamanten fnoer om den hals der fchoone Koningin en
kuste haar op het voorhoofd. — Kort na den flag van Waterloo zat N A POL E O N in het Elyfée- Bourbon voor eene tafel , op welke hij zoo even zijne tweede afflandsakte geteekend had. In dit gewigtig en treurig oogenblik trad eene dame binnen het was u O R TEN S E. „ Sire !" fprak zij , ,,herinnert uwe Majesteit zich nog het kleinood, hetwelk gij inii,
negen jaren geleden, te St. Claud ten gefchenke gaaft? Ik
ben geene Koningin meer, Sire! en gij.... Neem deze ju.
weelen terug !" -- „ De collier ? HORTEN SE! waarom
u daarvan beroofd ?" hernam N A P O L E O N; „ hij maakt
misfchien uw halve vermogen uit; en uwe kinderen?" —
„ Sire! het is alles, wat ik op dit oogenblik bezit; mijne
kinderen zullen het mij nooit verwijten, dat ik met mij
weldoener de rijkdommen gedeeld heb, waarmede hij-ne
mij vroeger overladen heeft." Dit zeggende, begon zij ie
fchreijen. Nog nooit had NAPOLEON zich zoo aangedaan
;
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gevoeld. „ Neen, H OR T E N s E !" zeide hij , terwijl hij het
gezigt afwendde en hare hand zachtelijk van zich afweerde;
„ neen, ik kan niet!" — „ Neem, Sire! ik fineek u; er
is geen oogenblik te verliezen. Men komt, Sire! neem
toch...." De Keizer liet zich eindelijk bewegen , om. de gift
aan te nemen. Zes weken daarna ging hij met L A s CA s E S
de galerij van den Bellerophon op en neder. Gedurende het
gefprek trok hij, van onder zijn vest, eenen gordel te voor
overhandigde hem dien met deze woorden: „ Mijn-fchijn,e
lieve L A S CA s E s, zeker Grieksch filozoo , die Bi A S heette,
beweerde, dat hij al zijn goed bij zich droeg, fchoon hij op
dat oogenblik geen hemd aan het lijf had; ik draag alwat ik
bezit onder mijn vest. Sedert mijn vertrek van Parijs is het
mij echter een vermoeijende last; bewaar deze ceintuur voor
mij !" L A S CA s E s werd van den Keizer gefcheiden, zon
dat hij gelegenheid hd, hem den gordel terug te geven.-der
Door eenen Engelfchen Officier, wiens eerlijkheid verfchnl..
digde erkentenis verdient, geraakt dezelve eindelijk weder in
handen van N A P 0 LE O N. Na zijnen dood nam M 0 N TB oL o N den collier met zich naar Frankrijk, en overhandigde
dien weder aan Koningin H OR TENS E, die denzelven, voor
eene lijfrente van 23,000 francs, aan Beijeren verkocht.

MARION DELORME.
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ARION D E L O R M E'S d00d , welke den Selen januarij
1742, twee maanden vóór de voleindiging van haar honderd
jaar, plaats had, wekte`bijna verbazing bij de-vijfendrtgl
Parijzenaars. die gewoon waren, haar even als een onvergankelijk gedenkteeken der fchepping te befchouwen. Zij
was onder de regering van HEN DRI K IV geboren, en , offchoon zij nog geene vijf jaren oud was, toen die Monarch
vermoord werd, kon zij zich evenwel nog zeer goed deszelfs
kleeding, ja deszelfs gelaatstrekken herinneren. De Koning
had haar op zekeren dag, toen hij haar in het Louvre ontmoette, om hare fchoonheid gekust.
Deze gewezene minnares van n U C I{ I N G H A M, van den
Kardinaal RICHELIEU, van CINQ MARS, envanzoovele
anderen , fchiep er vermaak in , het gelaat, de gellalte en de
kleederdragt der merkwaardige perfonen, die gedurende haren
langen levensloop haar voorgegaan waren, te befchrijven. Zoo
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fchettte zij de fnede van het mutsje, hetwelk MA RI A D E
op had, toen zij den eerhell fteen van het Luxemburg legde, en had den priesterrok niet vergeten, dien R IC H E L I E U als Abbé gedragen had. Zij had met hem ge.
fchertst, toen hij, 22 jaren later, meer dan Koning van
Frankrijk was. Kortom , zij bezat een buitengewoon geheu.
gen; vijf menfchengellachten kon zij zich herinneren. Zij
befchreefde gehalten van SULLY, MAZARIN, TURENNE

M E D i CI s

en COLBERT, Van CORNEILLE, MOLILRE, LAFO.NTAINE, PASCAL, BOILEAU, LABRUY1RE en FENELON; dieVan LAVAILLIL^RE, van SCARRON enz .

Wan-

neer een fchilder haar over den een' of ander' dezer beroemde

perfonen raadpleegde, gaf zij , zich het voorhoofd wrijvende,
ten antwoord: „ Wacht een oogenblik, tot dat ik het flof
van de fchilderij gewischt heb ," en dan ontwierp zij het best
gelijkende, frischile en levendigile beeld van den perfoon,
over welken gefproken werd. Te Parijs had zij den bouw
van verfcheidene hotels zien beginnen , welke men thans overoude gebouwen noemt , en had op het grasplein van den Préaux-Cleres gedanst, waarop tegenwoordig eene volkrijke wijk
van Frankrijks hoofdflad gebouwd is.
Medelijdend glimlachte zij , wanneer zij , in de gefchiedenis der regering van L 0 DEW Ij Ií XIII en der minderjarigheid
van L ODE WIJK XIV, van RICHELIEU'S flaatslisten en
van M A Z A R I N'S Italiaanrdhe loosheid las . „ Arme nako.
melingfchap !" zeide zij dan, de fchouders ophalende, „ welk
een fpel drijven toch deze flaven der fchrijfpen met uwe ligt.
geloovigheid! RICHELIEU groote. bedoelingen ! Geloof
er niet aan! Ik heb dezen Kardinaal in zijn negligé gezien;
ik ken de geheele onberadenheid zijner denkwijs; de trompet
der faam heeft hem in alles vergroot, wat fchrander en listig
heet. En MA Z A RI N ! deze was een koorddanfer en poli.
tieke fprongenmaker, die alleen uitmuntte door de losheid
zijner geledingen en de buigzaamheid van zijnen geest. Hij
fprong Heeds zó6, dat hij altijd weder op zijne beenen te
land kwam ; hierin beii and al de verdien de van MA Z A R I N."
In het jaar I105 werd MARION D E L O R M E , toen zij voor
de vierde maal weduwe, en wel van den finantie-procureur
FRANÇOIS LEBRUN , geworden was, door hare dienst
haar alles, wat zij bezat, eenig log en-bodenul,i
lomp huisraad uitgezonderd, ontroofden, Zij was destijds 99
jaren oud, en had het verdwijnen van alwac zij aan linnen,
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en zilvergoed , aan kanten en verderen tooi bezat, niet bemerkt. De plunderaars hadden ook hare portefeuille mede_
genomen, waarin zich haar geheele vermogen aan banknooten bevond. En evenwel leefde iI A R s 0 N nog 18 jaren lang
van eenige kleine fommen gelds, welke zij te voren niet ge.
acht had en welke een vriend haar hielp Innen, In het jaar
1723 echter, toen al hare hulpbronnen uitgeput waren, fchreef
zij aan Koning L 0 D E «7f K XV in de volgende béw.00rdinm
gen: „ Sire! uwe Majesteit betaalt gefchiedfchrijvers , die,
met betrekking tot het verledene, logens te boek flehen, en
echter bel}aat er in uwe hoofdflad eene levende kronijk, welker eer[te kapittel tot het jaar 1606 opklimt ; zij biedt u de
taal der waarheid aan, wanneer uwe Majesteit dezelve wil
raadplegen. Deze kronijk is echter een door ouderdom ver.
teerd boek, hetwelk de plank, waarop het rust, niet meer
kan verlaten. MARION DEL o R M E heeft den grooten H E i, D R I K , den eertien Vorst uit uwen doorluchten flam , die
over Frankrijk geregeerd heeft, van aangezigt tot aangezigt
gezien; zij heeft uwen overgrootvader L O DEW u K XIII,
uwen grootvader LODEWIJK XIV, en uwen vader, den Hertog van Bourgogne, gezien , en was zoo gelukkig eene der
eerhen te zijn, welke God gedankt hebben, dat hij u aan
Frankrijk gefchonken heeft. Dit zijn eenige lichtfiralen, welke van mijn langgerekt leven op de voorbijzijnde regeringen
vallen; maar, Sire! het is eene lamp, die, bij gebrek aan
olie, morgen reeds kan uitgaan, wanneer uwe Majesteit niet
de goedheid heeft, dezelve door eenige brandftof weder een

weinig te doen opflikkeren."
Deze brief werd door een vertrouwd perfoon aan L OD Ew IJ K XV overhandigd. De jonge Monarch wilde M n R 1 N
DELORME zien, en bezocht haar menigmaal met FLEURY.
Hij verleende haar een jaargeld, hetwelk haar, tot haren
dood toe, fliptelijk is uitbetaald.

o

BEDENKELIJKE KOOP.
Een oud vriend van den Maarfchalk LE F E B V R E, Hertog
van Dantzig, maar wien het geluk minder gediend had dan
dezen, kwam hem eens te Parijs bezoeken. De Maarfchalk
ontving hem hartelijk in zijn paleis , waar zijn vriend zich
niet genoeg verwonderen kon over de pracht der meubelen,
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de heerlijkheid der vertrekken , de keurigheid der geregten en der wijnen, „ Ik merk, gij benijdt mij een weinig
om hetgeen ik bezit," zeide eindelijk de Maarfchaik: „ WeI
nu, gij kunt dit alles goedkooper van mij krijgen, dan ik het
bekomen heb. Kom met mij i n den tuin. Ik zal er, op den
altland van dertig pas, naar u fcl.leten, Blijft gij leven
zoo zal alles het uwe zijn. Hoe nu ! gij aarzelt ? Zoo bedenk, dat ik, foms in grootere nabijheid, aan duizenden van
kogels blootgeileïd geweest ben, alvorens het ftandpunt te
bereiken, waarop ik mij thans bevind."

ONDER EENIG BLOEMWERK, GETEEKEND DOOR MIJNE ECIITGENOOTE J. C. VAN RIEMSDIJK, OVERLEDEN DEN 10 EN,
MET HAAR KINDJE, BEGRAVEN DEN it DECEMBER 1837.

Zij, die dit kleurig roosje fchiep
En aan ons oog te voorfchijn riep,
Bloeide ook, als dit, in lentedos,
Met frisfche kleur en zachten blos
Dan ach! een felle wind flak op
En knakte bloem en bloemenknop;
(Het knopje, dat zoo fchoon ontlook,
Maar ras weér in zijn windfels dook;)
De ilorm floeg van den fiengel ze af
En voerde beide in 't zelfde graf;
Daar liggen zij ontbladerd neer
En bloeijen voor ons oog niet meer!
Maar hij, die Over graven ziet
En uitblikt naar liet blij verfchiet,
V eet, dat wel bloem en bladertooi
Den dood geworden zijn ter prooi,
Maar dat de kiem ílechts is verplant
Naar hooger fpheer in hooger ft-and,
Om daar te bloeijen eindloos fchoon,
Als fieraad van den hoogten troon.

Almelo, 14 Jan. 1838.

A. H. DOZY.

HIJ IS NIET MEER!

„ Zoo gaf hij dan den geest, de fnoode Talleyrand !" —
Den geest? o Neen ! dat fond niet meer in zijn vermogen
Zijn leenyen hut flec'hes werd der juichende aarde onttogen;
Zijn geest was reeds voorlang aan Lucifer verpand.

M E 1.\ GELti'i ERK.
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS
VAN

JAN VAN WALRE.
Door
A. A. STUART. (*)

O

nder de edelen van ons gellacht, op wie ons oog niet
wellust flaart, wier nagedachtenis onze ziel verkwikt
en bovenal onze dankbare hulde waardig is , bekleeden
zij gewis eene eerfle plaats , die, bij rijke begaafdheden
van den geest , tevens een goed en beminnelijk hart bezitten. De geleerde , de kunftenaar,, die , buiten zijne
werkplaats , als een vreemdeling in den kring der za
verkeert, door ílroeve-menlvig,jktzchelvn
fomberheid , opgeblazen waan of zwartgalligen wrevel
ons medelijden wekt, of door onzedelijkheid onze achting
onwaardig is ; hij moge , door de voortbrengfelen zijner
wetenfchap of kunst , onze bewondering tot zich trekken , — onze liefde wint hij niet. Gelijk wij den overigens dorren boon, alleen om zijne vruchten op prijs
fellen , en niet langer bevredigde eigenbaat alleen ons
zijn verlies doet betreuren, zóó waarderen wij ook hem;
terwijl wij bij zijne nagedachtenis den mensch zoeken te
vergeten , om ons des te ongelloorder in zijne nalaten
te kunnen verheugen. Geheel anders is 't met-fchap
hem , die ons door beminnelijke hoedanigheden, ongeveinsde nederigheid, hartelijke vriendfchap, voorkomende
minzaamheid , zoo wel onze liefde, als door zijne ver
onze hoogachting afdwingt. Hij js gelijk de-dienfl
boom , die , bij zijne milde vruchten , door altijd frisch
(*) Voorgedragen in het fltiiJlerdamfche Tweede Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't Ilgemeen, den 14
Maart 1838.
Dd
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en groenend loof ten fieraad , door verkwikkende lom
jong en oud ten zegen, in den kweektuin des mensch--mer
dorns prijkt. Zijne vruchten mogen al minder zeldzaam
en rijk , het licht van zijnen geest moge minder fchitterend zijn ; hij fpreidt den waren adel des menschdoms
ten toon. Even als het ijzer door den vlagneet, gevoelen wij ons door eene geheime kracht tot hem getrokken.
En zoekt ons oog hem eindelijk te vergeefs onder de levenden ; wij betreuren , met ongeveinsden rouw,, zijn
gemis. Nu en dan als aan zijne grafftede ter neder te
zitten, om ons zijn beeld voor den geest te roepen,
wordt ons ten weemoedig , doch ftreelend gcnot. Zijn
beeld blijft ons in 't hart gegrift , zijn naam ohs op de
lippen zweven ; en waar wij zijne verdienften kunnen
roemen , daar verheugen wij ons , aan zijne nagedachtenis
de hulde onzer hoogachting en liefde te mogen brengen.
Zoo ging 't mij bij het leven en na den dood van den
grijzen JAN VAN W A. L tt .é , op den 21Elen van Wintermaand des vorigen jaars te Haarlem ontslapen. Werd
hein , door de bevoegdfle kunstregters , eerie roemvolle
plaats toegekend onder de Hollandfche Dichters der Iade
en l9de Eeuw; ik mogt hem als Mensch leeren kennen,
hoogachten en beminnen , — gelijk zijne nagelatene dichtwerken voor ons allen openliggen , om zijne waarde als
beoefenaar van kunflen en wetenfchappen te fchatten.
Vóór meer dan elf jaren mogt ik hem voor 't eerst bezoeken ; doch reeds die eerfCe ontmoeting maakte eenen
indruk op mijn hart, die mij met eene onwillekeurige
kracht hechtte aan den beminnelijken en blijmoedigen grijsaard, wiens innemendheid mijne huiverige fchroomvalligheid terftond in hartelijke vertrouwelijkheid wist te doen
verkeeren. Weinig tijds daarna , mede door zijne keuze,
tot Leeraar der Haarlemfche Remonftrantfche Gemeente
geroepen, werd die vertrouwelijkheid des te inniger, werd
hij mij ten vaderlijken vriend en raadsman , als ter ver
besten vriend en leidsman, wiens ver--goedinva
lies ik toen, met nog verfchen rouw, in mijnen onvergetelijken Vader betreurde. Offchoon , na verloop van
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twee jaren, naar elders vertrokken, bleef onze verbind
onverzwakt. Tot aan zijnen dood -- ik reken 't-tenis
snij tot eer, dit te mogen verklaren — bleef hij mij eene
vaderlijke , ik hem eerie kinderlijke liefde toedragen.
In de laatfte dagen zijns levens mogt ik hein welkom zijn
onder de enkelen, die hij tot getuigen van zijn lijden
toeliet. —
Kan 't ti verwonderen , M. H. , dat ik gaarne over
zulk eenen edele van ons gelacht fpreke ? Zoudt gij 't
mij ten kwade duiden , zoo ik in uw midden aan zijne
nagedachtenis eene welverdiende hulde toebrenge ? In
eerie Maatfchappij , aan de bevordering van ware zede
toegewijd, kan zij niet ongepast ,. — op eene-lijkhed
plaats, van waar zoo dikwijls de lof van beroemde, bovenal vaderlandfche , Dichters wordt vermeld , kan zij
niet onvoegzaam zijn. Verwacht evenwel geene volledige
lofredé van mijne lippen. Om de verdienften van anderen op den regten prijs te fchatten en in het ware licht
te flehen, dient men zelve op hunne hoogte te ítaan.
En wien mogt ik dan hier tot zulk eene lofrede onbevoegder rekenen, dan mijzelven ? Neen! ik wil ílechts
beproeven , eene nederige hulde toe te brengen aan de
nagedachtenis van onnzen VAN WA L R h, als Mensch
en Dichter, en hem aan u te doen kennen, zoo wel in
de beminnelijke hoedanigheden van zijn hart , als in de
rijke begaafdheden van zijnen geest. Ook hiertoe moge
mijne poging gebrekkig zijn , aan goeden wil en liefde
voor mijn onderwerp zal 't mij. niet ontbreken ; terwijl
de bewustheid mij ftreelt , dat — blijft het oog der af
geftorvenen op ons gerigt --- zijn geest den nederigen
eerkrans niet verfmaden zal , dien ik op zijn zwijgend
graf wensch neder te leggen.

Offehoon 't mijn doel niet wezen kan , u eene levens
onzen VAN w AL r. E mede te deelen -ge,fchidnsva
zoo wil ik ze u in enkele bijzonderheden fchetfen, voor
zoo veel ze betrekking hadden tot dc vorming van zijn
Dd2
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hart en de befchaving van zijnen geest. En weinig moge hier voiftaan. Zijn levensloop mogt voor hemzelven
gekenmerkt zijn door gewigtige wisfelingen van voor- en
tegenfpoed , genot en lijden; dezelve beperkte zich binnen enge grenzen. Ver van allen eigenwaan, vreemd van
alle eerbejag, drong hij zich nooit boven anderen voor,
gevoelde hij zich 't gelukkigst in, en trok zich met opzet terug binnen den kring zijner vrienden en magen. En
werd hij buiten dien kring tot werkzaamheden geroepen,
zij bepaalden zich tot de ftad zijner inwoning, Haarlem.
Hij werd aldaar geboren, den 22 Augustus 1759 , uit
een aanzienlijk en vermogend geslacht , van JA N VA N
WALRÉ en SUSANNA VAN WESTERKAPPEL.
Zijne eerfle dagen waren met diepen rouw omhuld : zijne
moeder ítierf in het kraambed. Geruimen tijd was zijne
opkweeking alleen aan het vaderlijk oog' overgelaten , tot
dat de teedere zorg eener tweede moeder hem ten zegen
werd befchikt. Onder beider oog groeide het kind welig
op , en openbaarde reeds vroeg zulk eene vlugheid en
vatbaarheid van geest , gepaard met onverzadelijke leergierigheid en gezette vlijt, dat de weg zijner opvoeding
al fpoedig werd aangewezen. Alwat tot eene befchaafde
en geleerde opvoeding behoort, werd hem ten deel. Met
den gelukkigílen aanleg en zucht voor taalbeoefening,
legde hij zich toe op alwat tot het gebied der oudere en
nieuwere letterkunde en der fchoone kunflen behoort.
Doch bovenal ontvonkte de Dicht- en Tooneelkunst zijnen
geest. Reeds als kind was 't zijn vermaak en fpel , ge
buiten te leeren en op te zeggen , ja zelf-dichtenva
te dichten. En toen hij eens
en
tooneelftukjes
versjes
den tempel der Muzen was ingeleid, toen werd zijne
zucht voor beide tot eene geestdrift ontgloeid, wier vuur
tot in zijne grijsheid onuitdoofbaar bleef. En geen wonder! Wanneer werd de Dichtkunst in ons Vaderland gelukkiger beoefend, dan in de laatfile helft der 18de Eeuw?
Behoef ik u meer dan de namen. te noemen van H 00 G-

VLIET, SMITS, VAN WINTER, VAN MERKEN,
WILLEM en ONNO ZWIER VAN.HAREN, VAN
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ALPHEN, BELLAIIIY, NIEUWLAIND, DE LANOY,
KEITH, BILDERDIJK, IIELPIERS, B. KLIJN,

-- om van geene nog levenden te fpreken ? Wanneer fond de Tooneelkunst onder onze Landgenooten in
hoogere waarde , dan toen een V A N WIN TER met zijne voortreffelijke Gade V A N ai E K RE N, Bene D E L AN o Y Cl] F E I T II hunne beroemde Treurfpelen aan 't licht
fragten, om door eenen CORVER, PUNT, DUIM,
WAE D BINOLEY, WATTIER ZIESENIS en
S N 0 F. 1: te worden opgevoerd ? Werkte hierdoor niet al
les mede , om den jeugdigen VAN WA L Rd niet verruk
aan de dienst der Muzen te verbinden ?
-king
Vanliier dan ook nlisfcllieln, dat hij niet verder tot Benig
bepaald vak van geleerdheid werd opgeleid. Zijne ouders meenden eene betere beftemming voor zijnen aanleg
in den Boekhandel te zien. Weldra volgde hij hierin den
Heer a os c II , te h aarlem , op , doch niet weinig genoegen voor hemzelven , zoodat hij er zich al fpoedig
Irret de daad, en later ook in naam , aan onttrok. Boeken en boekenkennis waren wel zijne liefhebberij; maar
zijn geest was te levendig, zijn lust, om dezelve te beoefenen , te groot , dan dat hij ze bloot als koopwaren
befchouwen, en in derzelver hardel eigen voordeel bejagen kon. IJij verliet zijnen werkkring , om zich, van
eigen vermogen , in altoos werkzame rust , aan eigene
oefening in letteren en íchoone kunnen te wijden.
En waar kon hij daartoe eene vruchtbaarder oefenplaats
vinden , dan te Haarlem, die bakermat van wetenfchappen en kunflen ? Gelijk deze fad door de uitvinding
der Boekdrukkunst , door haren trouw en moed in den
ícrijd voor vaderlandfche vrijheid en onafhankelijkheid te
Spaanfche dwingelandij op onvergankelijken roemmogt-gen
bogen zoo verwierf zij zich , inzonderheid federt liet
midden der vorige Eeuw, eenen eervollen naam in het
gebied der beíchaving , door hare ilollandfche Alga-fchappi der Wctenfchappen , — door hare Nederland
fche L'uishoudel .ke Maatfchappij, en door T E Y LE R'S
Genootfchappen. Was zij misfchien de eerie fad in ons
L 00 T S
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Vaderland , werwaarts de oorfprorikelijk Franjche inri .
ting der Reder kers ter beoefening van Hollandfche Dicht
werd overgeplant ; zoo als nog het konst-.-enTolkust
toonende juweel bij de loff elke Jlacl Haarle m (*) ten
aloud, maar voor eiken beoefenaar onzer letterkunde optnerkenswaardig , gedenkfchrift voorhanden is van den
fuisterrijken intogt binnen hare muren en wedfcrijd der
Rederijkkamers uit twaalf onderfcheidene plaatfen in 1606,
-- Haarlem was 't alleen, waar zij tot heden in fand
bleven, — éane onder de zinfpreuk Troutiv moet blijken,
in 1503 opgerigt; terwijl de ander; niet. de fpreuk Liefde bovenal, langen tijd vervallen, in 1824 werd herfield. ( t ) En leverde zij door alle tijden, in fchier elk
vak van wetenfchap en kunst , vele groote en waarlijk
verdienfielijke mannen op; zelden heerschte er zulk eene
algemeene zucht tot derzelver beoefening , als. in VAN
WAL n i's jeugd , waarvan wij eene ganfche reeks van
namen, met grooten lof, tot getuigen konden aanvoeren.
Met een hart , voor vriendfchap en gezellige verkeering
geopend, met Benen geest, van vurige liefde gloeijende
voor eigene befchaving , van allen hoogmoed vrij , floot
hij zich gaarne met elk aan , die door gelijke zucht gedreven werd. En in welken vriendenkring zou hij niet
welkom zijn geweest , die , met zooveel kennis , altijd
even opgeruimd en geestig, zijne verkregene kundigheden
zoo gaarne en zonder eenigen eigenwaan mededeelde; zoo
gaarne van anderen leerde , zonder den fchijn aan te nemen van zelf anderen te leeren ?
Van twee zoodanige Vriendenkringen moet ik hier ge
als die in 't bijzonder zijne verdicnfien in het-wagen,
gebied tier fchoone kuuílen deden ontwikkelen. De
- -

(*) Te Zwolle, A°. 1607, gedrukt en uitgegeven.
(.) Welk een deel VA tv WA L x u gehad hebbe aan deze
wederoprigting , is kort na 's mans dood waardiglijk herdacht,
en vóór eenige weken in druk gemeen gemaakt , door eene
Hulde , der nagedachtenis van j A N V A IN W A L r, > toegebragt
door de aloude Reder kkamer: de trljngaardrankes:, onrter de
zinfpreuk: Liefde bovenal, bij v. •r o o s 1 ß S.
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eerie, onder den naam Leerzaam Vermaak , Relde
zich de beoefening der Tooneelkunst ten doel , en behaalde daarin eenen roem , zoo als welligt nimmer aan
eene vereeniging van enkel liefhebbers ten deele viel. Zij
bei'ond uit een aanzienlijk getal leden, van beide kunne ,
allen uit den deftigflen en befchaafden Band. Zij had
een eigen, afgezonderd lokaal, eigene decoratiën en costumen voor hare vertooningen, waarbij eene groote fchare
van ingeleide vrienden als toefchouwers werd toegelaten..
Groote kosten werden hiertoe gevorderd ; maar nog grooter was de opoffering van tijd, nog grooter de fiudie,
waarmede men zich , met onvermoeide vlijt en lust , toelegde op de beoefening der karakters en derzelver voor
aller zamenwerking een waarlijk fchoon-leing;zodat
geheel uitmaakte , en de toejuiching wegdroeg der meest
bevoegde regters. VA N w A L R L was hier de veer, die
al de raderen in werking hield en befluurde. Van zijne
vroeg'ie jeugd met eene vurige geestdrift bezield voor de
Tooneelkunst, als die , — 't is zijne taal , -- gelijk de
Hollandfche Leeuw den pijlenbundel, al de fchoone
kunf:en te zamen bindt , beoefende hij ze allen theoretisch, de meesten ook praktisch, en bleef in geene vreemd.
Verbood de tijd 't mij niet , ik deelde u hier een zijner
gedichten , Tooneelkunst (*) getiteld , mede , als bevat
niet enkel eene fchoone apologie van die kunst zel--tend
ve , maar tevens van zijne wijduitgeflrekte fludie ter harer bevordering. Alwat Roane en Griekenland in vroegere , — alwat Frankrijk , Duitschland , Engeland en
ons Vaderland in latere Eeuwen voor het Tooneel hadden opgeleverd, was hem gemeenzaam bekend. Alwat
een cicERo en QUINCTILIANUS over de welfprekendheid ,— alwat GA R R I C K voor de Engelfchen,
ENGEL bij de Duitfchers , r RANC I US onder de onzen , over de zinnelijke voordragt van den tooneelfpeler
of redenaar,, — alwat L E B R U N over de uitdrukking
der hartstogten , L A v A T r R over Phi f onomie , LA IR E S s r, over de regelen van het fchoone en welftandige
Heidebloemen IL bi. 57,
p
(

)
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geleverd of gefchreven hadden , dat alles had hij niet vlijt
beoefend ; terwijl het niet behoeft gezegd te worden , met
welk een opmerkzaam en leergierig oog hij de beroemdt'ce
meesters en meesteresfen op ons Hollandfche, en fomwijlen op buitenlandfche Tooneelen , bewonderend gadefloeg.
En welke vruchten hij van aller lesfen trok, tot welk
eene hoogte hij in eigene kunst geklommen is , hiervan
zouden nog velen kunnen getuigen, die hem in zijne volle
kracht mogten aanfchouwen; gelijk er nog een portret
van hem beílaat in het karakter van HE ND R I K IV bij
zijne Jagtparti , hetwelk tevens ten bewijze kan ftrekken , met welk eene zorg v A N WAL R t de gefchieden oudheidkunde raadpleegde bij zijne kunst. Zelf vervuld van de gedachten , in een geacht Tijdfchrift door
hem ontwikkeld, over het gebrek aan oorfpronkelijke
Tooneeldichters onder de HollandfcheTooneelfpelers, beproefde hij dikwijls zijne krachten aan de zamenftelling
of vertaling van onderfcheidene ílukken , (waarover wij
Iraks nader zullen fpreken) en wijdde zich langen tijd
aan de praktifche beoefening zijner geliefkoosde kunst,
tot dat de rampfpoed der tijden den lust tot fpel deed
vergaan, en den band vaneenfcheurde, die zoo velen tot
één doel vereenigde.
De andere Vriendenkring, waarvan wij zouden fpreken, was eeniglijk aan de beoefening der Letter- en
Dichtkunst gewijd. Deszelfs onderfcheidende geest werd
reeds door zijne benaming, D E M 0 C R I E T, gekenmerkt.
Gij kent den Wijsgeer van Abdera wiens naam dit is,
die, federt bijkans vier Eeuwen vóór onze tijdrekening,
bekend werd door zijne wijsgeerige ftelfels , maar nog
meer door zijne zucht, om de wereldfche zaken met een
lagchend, gelijk een 11 E R A C L I E T, zijn tegenflander,
met een fchreijend oog te befchouwen. Vrolijke luim ,
boertend vernuft was de heerfchenie toon in dezen kring,
door hartelijke vriendfchap vereenigd, welke de proef kon
doorflaan van fijne fcherts en puntige Ipotternij , waar
elkanders voortbrengfeIs hekelde , en waarin-medn
dan ook elk lid een' verdichten rnaaïrn droeg , om alle gc,
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dwongene onderfcheiding en hoffelijkheid buiten te fluiten. Geheel naar zijnen geest geftemd zijnde, was v A N
W A L R É de ziel van dezen Vriendenkring. Buiten den
huisfelijken , was geen andere hem dierbaarder. De mees
zijner losfe gedichten waren er de vruchten van. En-te
zoolang zijn ligchaam 't toeliet , bleef zijn geest er die
vruchten voor kweeken.
Behalve voor zijne vrienden , was VAN WAL RE, in
verfchillende vereerende betrekkingen , ten algemeenen
nutte zijner fladgenooten werkzaam. Om zijne regtfchapenheid van allen geacht , bekleedde hij vele jaren lang
eene waardige plaats in den Raad zijner geboorteftad.
Zijne erkende verdienflen in het vak van oude letteren en
fchoone kunften deden hem tot zijn levenseinde den post van
Curator der Latijnfche School, gelijk dien van Directeur
der Teekenfchool, waardiglijk bekleeden; terwijl zijne voor
nederige minzaamheid, met eene algemeene ken--komend,
nis en welwillendheid gepaard, hein ten vraagbaak, raadsman en toevlugt flelden van allen , die hem Hechts van
verre kenden. En Wien was hij niet ten goede bekend?
Wat zijne huisfelijke en bijzondere betrekkingen aanging , hierin roemde hij dankbaar in vele zegeningen, ofíchoon hij rijkelijk deelde in de wisfelingen van lot en
tijden. Van zijn 231íe jaar af, mogt hij bijkans 39 jaren
door de teedert'e huwelijksmin vereenigd zijn met de edele
ní A R I A KG P S. Van elf kinderen bleven hem zes in
't leven, en ten fieraad en kroon zijner grijsheid gefpaard.
Staatkundige omftandigheden, die hem voor eenigen tijd
het Vaderland deden ontwijken, gevoegd bij andere -rainpen, beroofden hem, voor 't grootfte deel, van zijn
vermogen , doch niet van zijne vergenoegdheid en opgeruimdheid van geest. Over 't geheel gezond en fterk van
gefiel, leed hij echter nu en dan veel, vooral in zijn
laatl'e levensperk, aan eene'inwendige kwaal en benaauwdheid, die hem eindelijk aan ziel en ligchaam beide knaag
den , tot dat hij , in 78 jarigen ouderdom , voor haar
geweld bezweek.
-

(Het vervolg en flat hiernia.„
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IETS, OVER DEN STAAT DER GENEESKUNDIGE
WETENSCHAPPEN IN PERZI.

W oor den genen , die de IIayji-Baba van NI o R I E R
gelezen heeft , is het niet bezwaarlijk , zich een denk
genees - en heelkundige weten -beldvanf'tr
bij dc Perzianen te maken. Niets doet het-fchapen
karakter van den MYlahomedaal2 beter uitkomen , dan de
minderheid, waarin hij met betrekking tot Europa gebleven is , ondanks de talrijke middelen en wegen van
gemeenfchap , welke zich tusfchen het Oosten en Westen geopend hebben. De meeste volken van 1]zië wanen , dat zij nog fteeds dezelfde meerderheid bezitten ,
als op het tijdflip hunner grootd:e magt, onder de Califen.
Zoo genees- en heelkunde in Turkije en Egypte vorde.
ringen gemaakt hebben , is zulks te danken aan de po
werkzame en welonderwezene Euro.-gineva
peërs ; de Perzianen hebben , in zware ziekten , nog
feeds geene betere hulp , dan de voorfpellingen der fterrewigchelaars en de mystifche tooverfpreuken hunner hak
menigmaal moet de ongelukkige lijder,, bij gebrek-kims;
aan de noodige hulp , het leven derven , in omftandigheden , waarin de aanwending van gepaste middelen het hem
gemakkelijk behouden zou hebben. Met de wonderlijke
leer van heete en koude ziekten, van mannelijke en vrouwelijke geneesmiddelen , welke zij aan de werken der
flrabieren uit de twaalfde en dertiende eeuw ontleend
hebben , daarenboven onbekend met de eerfee beginfelen
der anatomie, phyfiologie en chemie, zullen zij in de
fiudie der geneeskundige wetenfchappen nimmer vorder'ingen kunnen maken. Zoolang niet een ondernemend
Vorst , even als Sultan i r A H n:t 0 U D in Turkije gedaan
heeft , den fcheidsmuur omverre werpt , welke de Godsdienstleer heeft opgerigt, en hen dwingt, de hinderpalen
te boven te komen , welke MA x OM E D'S wet opzettelijk
op de baan der verbeteringen fchijnt geplaatst te hebben , zal de geneeskunst er op dezelfde hoogte blijven
-
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haan, waarop zij zich zes of zeven eeuwen geleden be.
vond. De Perziaanfchc geneesheeren zijn met hunne
kennis , of eigenlijk met Maine onkunde , zeer tevreden ,
en weren verre van zich alle pogingen, welke men wogt
willen doen , om hen op het fpoor van de ware beginíllen der kunst te brengen. De man, dien men een lijk
zag ontleden, zou voor een' goddelooze gehouden worden , en men zou hem als een diep ontaard wezen fchuwen en vermijden. Die fcibeikundige proefnemingen deed,
zou gezegd worden in gemeenfchap met den Booze te
ílaan, en men zou hem zonder aarzelen als eenen toovenaar befchouwen ; zoo zeer verzetten zich de vooroor
Perzianen tegen alle foorten van verbetering.-delnr
De beoefening der geneeskunde is , in Perzié, in drie
klasfen verdeeld : de droogisten , de baardfcheerders , en
de geneesheeren (hakkimtas). De eeroen hebben bijna allen winkeltjes in de bazars, waar hunne droogerijen tot
den verkoop in het klein ten toon liggen. Het grootfle
gedeelte van hunnen voorraad beflaat in gedroogde krui
planten voor hovingen , afkookf:ls en aftrek--deni
fels, hetwelk de drie meest winstgevende takken van hun
handel zijn ; hoezeer zij ook , federt eenige jaren ,-ne
kleine hoeveelheden van fcheikundige , in Europa, en
vooral te Moskou, vervaardigde, produkten ontvangen
hebben. Men vindt ook nog in hunne winkels fomwijlen de calomel, welke zij onder den naam van het witte
poeder verkoopen , en ook , maar zeer zelden , en alleen
hij die genen hunner , welke den naam hebben van hei:
best voorzien te zijn , toebereidingen van fpiesglas.
De eenige Pharmacopcea, welke de Perziaanfche droogisten bezitten, en welke, even als hunne overige werken, alleen in manufcript beflaat, is die van NO U RE DDIN-MAHOMED -ABDALLA-KAIZIM-AIN-EL ME
-

-

Men vindt in dezelve eene menigte
onbeduidende of geheel nuttelooze zelfflandigheden , en
de geheele verzameling is blijkbaar uit Griekfche , La,t nfche en ifrabifche Schrijvers zaamgeraapt. Zij raad
ook overzettingen van n J P P 0 C R A, T E S G A--plegn
L E K- S H IR A G d.
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LENUS, PLINIUS en PARACELSUS, gelijk mede
de werken van eenige Arabifche geneeskundigen.
Het gedeelte , waarvan zij nog de beste kennis hebben,
is dat der vergiften , van welke de meeste bij hen tot het
plantenrijk behooren; hoezeer zij ook metaal - vergiften
weten te gebruiken , zoo als het arfenicum en de mercurius; dit laatfile krijgen zij van Tiflis, in Georgië. Zij
zijn door geheel het Oosten vermaard , wegens hunne
bekwaamheid in deze fcheikundige mengfels , en de behendigheid , waarmede zij dezelve weten toe te dienen ;
want over het algemeen zijn zij de lijdelijke werktuigen
hunner Vorifen , welke hun die foort van dienst ruim
betalen. Eenigen hunner beweren de kunst te bezitten ,
om iemand tegen een' gegeven' tijd te doen herven. Om
hunne handelwijs te beter te verbergen , voegen zij er
astrologifche voorfpellingen bij. In dit geval echter vergeten zij daarom het gewigtigíie punt van den hun aan
niet, en dragen wel zorg, om onder de fpijs-bevolnast
van het hun aangewezen flagtoffer van tijd tot tijd eene
hoeveelheid vergif te mengen, fterk genoeg om hen van
de bedoelde uitwerking te verzekeren ; terwijl de ongelukkige de aandoening, welke hij gevoelt, toefchrijft aan
den buitengewonen en verfchrikkelijken invloed van zekere nadeelige conjunctiën der flerren , die op hem eene
noodlottige en zijn gefiel allengskens ondermijnende werking oefenen. De Perziaanfche droogisten bewaren het
diepfte ftilzwijgen omtrent den aard der door hen gebezigde gifmengfels. Zij flaan over het algemeen in een'
zeer kwaden reuk. Arglistig en flaafsch , maken zij er
nimmer eene gewetenszaak van , den bloeddorftigen wil
van hunnen meester zelfs omtrent hunne dierbaarfte vrienden te volbrengen.
Het gewigt , 't welk zij gebruiken , is de fhafgran
en de halve fhafgran , eene zilveren Perzifche munt ,
die omtrent tien ftuivers waard is. Zij bezigen ook
garstkorrels. Hunne grootíte maten zijn de oka en de
mane, welke naar de onderfcheidene plaatfen verfchillen.
Een der artikelen, welke algemeen in den winkel van een'
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,Perzifchen droogist worden aan etrofïen, is de choribchini,
een .00rtel , dien zij in allerlei ziekten , om het even of
het ontliekingachtige, asthenifche of chronifche zijn, gebruiken. Geene ongesteldheid, beweren zij , is in ftaat,
dit middel te weêritaan ; want zij achien het een alge
panacee te zijn voor alle kwalen, waaraan de mensch-men
onderworpen kan wezen. De krachten van dit gewas
worden bezongen in een in het Perziaansch gefchreven
werk, hetwelk den titel van Choubchini voert. Wanneer
het eenen zieke toegediend zal worden , moet hij zijne
kamer houden; deuren en veníters worden gefloten, en
alle toegang aan de buitenlucht afgefneden. Vervolgens
geeft men hem een flerk afkookfei van choubchini, en
dekt hem met kleedingflukken digt toe, tot dat hij in
Gene overvloedige uitwafeming geraakt is.
f let merkwaardigfte gedeelte van den winkel eens Perziaanfchen droogist is dat, waar de prophylactica of
voorbehoedmiddelen bewaard worden , beflemd om ziekten te voorkomen. Het zijn meestal bezoars , of heilige
fleenen uit Mekka, die door de Mollahs of de Derivifcheii gewijd zijn. „ De padzecher ," zeggen de Perzianen , „ is de vorst der geneesmiddelen; het is de ver
levens; nimmer durft eenig-inogedt7cbfhrms
gelukkigen
aantasten, die eenen bezoar
giftig infi kt den
hem zorgvuldig , en is
vermijden
bezit; de fchorpioenen
hij voorbij, zoo kijken zij , of zij hunnen ftaart nog hebben; de vliegen van Miairna ontvlugten hem , zoo ver
zij kunnen ; de flangen kruipen nimmer over het pad,
langs hetwelk hij gekomen is. Het is vergeefs , zeggen
de Vorfien, zulk eenen man te willen vergiftigen ; want
eene betoovering waakt over zijn leven." Den naam
yadz echer leiden de Peruanen af van het woord paderi-zcher,, vader of meester des gifs ; terwijl de firabieren en Syriérs hunne benaming ontleenen van het Chaldecuivf he woord el bezoard. De droogisten ontvangen
deze ['eenen uit Bockara in Indië, als ook tilt eenige
andere oorden, en (tellen dezelve dikwerf op een' onmatigen prijs. Ik heb er aan den arm eener Perziaan/che
-
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dame eenen gezien, die op 20 à 30 tomans (120 à 180
guldens) gefchat werd. Komt er eene aaníiekende ziekte
te heerfchen , dan flijgt hun prijs aanmerkelijk., De blaas
deze foort van geneesmiddelen; maar-ftenbhor
men gelooft , ' dat zij meermalen door de droogisten ver
worden : ook geeft men, boven dezelve, de voor--valscht
keur aan den echten bezoar der Perzianen. Ik heb eens
gelegenheid gehad, dit vermogende fpecificum aan eenen
zieke te zien toedienen, die door eenen fchorpioen ge
welke dezen onwaardeerbaren-flokenwas.Ddrgit,
fehat in zijn bezit had, trok den bezoar uit zijnen boe
na denzelven met zijnen adem verwarmd en-zem,n
vervolgens in verfche melk gedoopt te hebben, legde hij
dien op de wond. De ftatigheid dier verrigting werd nog
plegtiger gemaakt door de deftigheid, waarmede hij hierbij zijne gebeden opzeide : Bizinella, el rahman, el
rathecam, la ilia, il halla, fprak hij. (In naam van den
almagtigen en albarmhartigen God! Er is geen andere
God, dan God!) Ik kon echter, na de aanwending
van dit middel , hetwelk de Perzianen als de kern en
top van, al hunne geneeskrachten befchouwen , geene hoegenaamde verandering in den ftaat van den zieke befpeuren.
Somwijlen vindt men ook in die winkels , doch in geringe hoeveelheid, de falfaparilla; fours ook ontbieden
zij uit Tiflis kleine hoeveelheden nitras argenti, hetwelk de Perzianen en ilrabieren hagr en gehenna , of
fleen der hel, noemen: het is de helfche fleen van ver
Europefche natiën, dus genoemd om de pijn -fch.eidn,
welke de oplegging daarvan te weeg brengt. Van tijd tot
tijd hebben de Engelfchen en eenige andere reizigers 'aan
de droogisten van Ispahan' en- van Bagdad kleine hoeveelheden van ipecacuanha en tart. Jlib. achtergelaten ,
welke deze met overmatige winst weder uitverkoopen.
Op zekeren dag twee grein emeticum noodig hebbende ,
deed men mij die tegen een' daalder betalen. De droogisten hebben ook . voor de vrouwen , die gewetenloos
genoeg zijn , om hare vrucht te willen afdrijven , eene
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menigte verfchiliende bereidfels . Een dier mengfels , het.
welk Ik fcheikundig onderzocht heb , en dat zij ook als
een kostbaar toiletmiddel roemen is een der krachtigife
vergiften, ontbonden in eene kleine hoeveelheid rozewater en met rood mankop gekleurd. Deze bereiding
brengt wanneer men dezelve op de huid fmeert, eene
flerke jeuking te \vceg, en eene aandoening, alsof men
fpelden of naalden in liet vleesch drukte ; de vaten der
huid z'.vellen, en vierentwintig uren na het opleggen dier
ontbinding valt de oude opperhuid af, en van onder dezelve verfchijnt eene nieuwe opperhuid, die Uiterst fijn
en teeder is; en een fijn vel wordt bij de PePZiaJCn
zeer op prijs geheId. De droogisten verkoopen ook de
/enie, welke dient om handen en voeten te kleuren en
liet haar te verwen ; ook forntijds de fulp/ir. antimonii
voor de wenkbraauwen. Dit praeparaat wordt , in al
deszelfs oorfpronkelijke onzuiverheid , alleenlijk tot poe.
der gePcampt, hetwelk, met water natgernaakt , op de
oogharen gebragt wordt , en aan dezelve een fcbitterend
gitzwart mededeelt. Deze hof is zoo prikkelend van
aard, dat men zelden eene Perziaan/che vrouw ontmoet,
die niet met huidziekten bezocht is ; maar zoo groot is
dc kracht der gewoonte en der behaagzucht , dat geene
bedenking vermogend is , haar te weerhouden van deze
hof gebruik te maken , om meer levendigheid aan hare
blikken bij te zetten en hare bekoorlijkheden te verhoo
; hoezeer inderdaad hare tronin , die wezenlijk fraai-gen
rfl vol uitdrukking zijn, zulk eenen bij hand niet behoeven.
De Perzlaan/che droogist zit onafgebroken in zijnen
winkel, met de beenen kruifelings onder het lijf geflagen
en met de chibotic in den mond. Hij ontvangt de koopers met uitnemende beleefdheid ; en terwijl hij u naar
den toeftand van uwe gezondheid vraagt, verzekert hij
u, dat uwe komst zijnen winkel in eenen bloemliof verkeerd heeft; dat uwe tegenwoordigheid in Zijne oogën
onwaardeerbaarder is dan al de fchatten van Arabië; of
wel, zoo gij een geneeskundige zijr, zal hij u zeggen, dat
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uwe kunde zijne kruiden doordringt , even als uwe minzaamheid zijn hart.

SICILIë EN IJSLAND VERGELEKEN.

liet is in onze dagen bij velen, vooral die beweren
zich met de Wijsbegeerte bezig te houden , een zeer
treurig verfchijnfel , dat zij het eigen beftaan en de onfofl'elijkheid der ziel in twijfel trekken , zoo niet ontkennen. Op de Duitfche Hoogefcholen, waar in dit vak
federt vijftig jaren de grootfle onzin wordt opgedischt,
en het eene luchtkasteel het andere verdringt, is dit zeer
algemeen , en vele Hooggeleerde Heeren ítellen zich en
hunne hoorders met de dieren gelijk. ander welke ver
redeneringen dit dan ook moge plaats hebben,-bloemd
het komt daarop neer, dat zif Beene ziel hebben, omdat ziel en ligchaam één en hetzelfde zijn. Doch wanneer dus de Plof alles is, dan moest die ook op de wij
ziel noemt, den fterkften en-zignderlv,m
ontegenzeggelijkílen invloed hebben. Hoe komt het dan
echter , dat in de fchoonfle, vruchtbaarfte , bekoorlijkfle
landen der wereld, waar alles tot ontwikkeling van den
mensch zich fchijnt te vereenigen , fomtijds , wat den
geest aangaat, de diepste laagte naar het zedelijke en ver
wordt gevonden; terwijl in die beide opzigten-flandeijk
landen , door de natuur fticfmoederlijk (zoo men zegt)
behandeld, waar eeuwig ijs en fneeuw alles fchijnt te
moeten verflijven en alle vermogens te onderdrukken ,
zich eene ontwikkeling van den geest vertoont, die niet
alleen den rampzaligen toeítand dier fchijnbaar gelukkige
landen ver overtreft, maar zelfs dien van ons vaderland
in fommige opzigten achter zich laat ? Vanwaar dit ,
zoo er geen beginfel is, hetwelk in zichzelve geheel onafhankelijk is van het ligchaam en boven hetzelve ílaat ?
Doch wij moeten ons nader verklaren en de bedoelde
voorbeelden ontwikkelen.
Wij bedoelen de twee eilanden , Sicilie aan de eene,
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.YJsland aan de andere zijde. Op het hooren van eerst

naam herinnert zich de Gefchied- en Aardrijks--gemldn
kundige alles, `tvat liefelijk, bevallig,, rijk en welig in de
Natuur is. IIet ligt geheel ten zuiden van ons wereldde 1, en wordt door de aloude Lava van den Etna
vruchtbaar,, door deszelfs inwendige warmte gehoofd ,
verkoeld door de Zephyrs en de ligging in de Middel
zee. IIier woonde , volgens de aloude fabel--landfche
leer , de Graangodes c ERE s en hare dochter P R o s E Rr I N A ; hier was het toevlugtsoord van de rijkfre volk plantingen uit Griekenland , die er den weligtien overvloed vonden , en Eieden als Pars en Londen konden
bouwen , welke alle rijkelijk voedfel vonden van deszelfs
onuitputtelijk vruchtbaren grond. (Syrakufe en Agrigente.) hier was naderhand de korenfchuur van Rome.
Hier vindt de tegenwoordige inwoner herinneringen aan
mannen zoo als de Wijsgeer en Dichter E m o E D O K L E S,
de Lierdichter s T ES I C HO ii us, de Herdersdichter T H FO K E IT US, Staatslieden en Helden als GEL ON, HE aMOrRATES, DION en TIaIOLEON,Wiskundigen als
A R C ii 1 M E D E S, Gefchiedfchrijvers als DI ODOR US.
Dus ontbreekt hem eigenlijk niets, zoo wel tot vervulling
der grovere ligchaamsbehoeften , (in zoo verre die invloed op de ziel kan oefenen) als tot opfcherping van
den geest door het herinneringsvermogen, (in zoo verre
dit dan ook ligchamelijk mogt zijn.) En toch is de bevolking van Sicilië thans eene der ellendigfle Natiën geworden , wier gruwelen, onlangs nog bij gelegenheid der
Cholera betoond, fchier alle denkbeeld te boven gaan,
en een kannibalismus vertooren , dat menfchenvleesch
heeft gebraden ! \Vraakzucht , door niets te beperken ,
is een der hoofdtrekken van het Siciliaanfche karakter.
Tot op onzen tijd toe kon men niet dan in karavanen,
en nu nog niet of naauwelijks des nachts , liet eiland,
uit vrees van roovers , doortrekken. Dit was zoo erg ,
dat , nog tegen het einde der vorige eeuw , de roovers
zelve tot beveiliging des eilands werden aangesteld. Een
,r..tr.NGEL.W, 1838. No. 8,
Ec
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oogenblik ging dit goed ; maar weldra verlevendigde zich
de herinnering, en de policiedienaars werden roovers op
nieuw. Daarbij is het volk traag; de vruchtbaarfle plekken
blijven ongebouwd, — plekken, die met weinig moeite tot de
heerlijkfle korenvelden konden worden gemaakt. Al de
groote daden en mannen der Vaderen zijn vergeten; men
kent onder het volk de namen van G EL 0 N en A k e H IM E D E s niet meer, zoo min als de vroegere grootheid en
welvaart des eilands. Het land krielt van bedelaars ,
fchoon de bevolking op verre na niet het vierde van die
in de oudheid bereikt. Zij lijden liever het diepfle ge
dan te arbeiden ; fchoon het aan loopen , fchreeu--brek,
wen en tieren op ftraat niet ontbreekt. Ook heerscht
er de diepst mogelijke onkunde. Wat Godsdienst betreft, men kent er naauwelijks (ten mingle buiten de befchaafde klasfe in de grootere fteden) den waren God,
maar Hechts de Ondergoden der Roomfche Kerk, en zelfs
de Goden des Heidendoms , die men tot Heiligen promoveert, (de reiziger R E N O U A R D DE BUSSI L RR
hoorde nog in onzen tijd van s T. PR 0 S ER P1 N A fpreken !) Overleveringen van de droevigfle bijgeloovighe•
den, geloof aan het kwade oog, gelijk bij de Grieken
onzer dagen, tooverij, de invloed van zekere getalen, van
gelukkige en ongelukkige dagen , verbitteren liet leven van
den Siciliaan, die daarentegen wel nooit van den Bijbel
heeft hooren fpreken. Daarbij zijn de lagere klasfen geheel ter prooije aan de diepste onkunde. Het land is onbebouwd ; goede wegen zijn er niet ; de áleden der tweede klasfa zien er treurig en vervallen uit ; aan fcholen ,
aan geestbefchaving is niet te denken. De herbergen....
Doch laat ons B U S s I L R E doen fpreken :„ Doodver„ moeid wierpen wij ons op twee flechte matrasfen neder, en zagen flechts bij het ontwaken het ijsfelijke hol,
„ waarin wij gelegerd waren ; het was door ratten, mui„ zen en infekten bewoond; muur en vloer waren met
menfchelijke uitwerpfelen bedekt. Gelukkig kon, door
gebrek aan zoldering , deuren en venflers , de lucht vrij
„ door het vertrek fpelen , en den bedorven' dampkring,
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„ die ons doodelijk had kunnen worden, opnemen. Wij
beklaagden ons aan de waardin; zij begreep ons verlangen niet , en vond de kamer zeer gefchikt en gemak„ kelijk. Mijn falon (dus noemde zij het hol) is gelijk
„ die in ons geheele land, en als men reizen wil , moet
men leven zoo als de menfchen , waaronder men zich
bevindt." De huizen der mindere klasfe zijn vuil ,
vochtig en Hinkend; één vertrek dient tot woning,. pakhuis, hooifchuur, keuken, zwijnflal , hoenderhok, en
fomtijds tot -- mesthoop. De ellende bij deze ongeluk
maar zij willen die door arbeid niet-kigenstop;
wegnemen ; zij rooven liever. Wanneer de Siciliaan beleedigd is, viert hij zijne gramfchap niet bot; hij zwijgt,
en wacht het uur der wraak met een afgrijsfelijk .geduld
af. (Men denke aan den lang door een geheel volk verborgen gehouden' en op ééns uitgebarften' moord aller
Franfchen op het eiland, bekend onder den naam van Siciliaanfche Vesper!) „ Hij acht ," zegt s u s s i k RE,
„ het leven van zijns gelijken niet meer dan dat van het
„ infekt , dat hij vertrapt." De misdaden zijn hier veel
menigvuldiger dan elders in Italié; (men moet misfchien
het tegenoverliggende Calabria, hetwelk overigens veel
van Sicilië heeft, uitzonderen.) Wanneer echter de Siciliaan niet door wraakzucht geprikkeld wordt , is hij
traag , volkomen werkeloos , (fchoon hij met eenigen arbeid fpoedig rijk kon worden) wellustig en geveinsd.
Wat blijkt nu hieruit ? Immers, dat verwaarloozing van
den geest door de beste ligchamelijke voordeelen niet kan
worden vergoed , en dat er een eigen , on/lofelijk beginfel moet zijn , hetwelk men aankweeken en ontwikkelen
moet, zonder welke noodzakelijke opleiding de mensch,
ook met de fchoonfte voordeelen naar het ligchaam, (want
het Siciliaanfche bloed is fchooner dan liet Nepelfche,
en de aanleg tot hoogere ontwikkeling fpreekt uit de levendige oogen van den eilandbewoner) bijna tot het dier
zal verzinken.
Stellen wij nu tegenover dit afzigtige tafereel dat van
een der door de Natuur meest verwaarloosde eilanden ,
1e2
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hetwelk met Sicilié het bezit van eenen vuurberg en vele
andere volkanifche verfchijnfelen gemeen heeft , hoewel
het juist aan het tegenovergeftelde einde van Europa, in
het uiterlie Noorden, gelegen is. Dit land is zoo akelig,
dat de ontdekkers (Noortiregers , in 861) liet IJsland
noemden. Het ijs moest dus zelfs voor zulke geharde
en aan ijs en fneeuw gewone Noormannen een kenfchetfende trek des lands zijn ! Nogtans werd het door die
Noormannen bevolkt , en van de tiende tot de dertiende
of veertiende Eeuw eene Republiek, waar de inwoners
zekere welvaart genoten , Groenland en zelfs de Noord
JImerika (Winland) ontdekten, en zoo-ostkuvan
ijverig de letterkunde en de aloude volksverhalen van het
Noorden beoefenden, dat men door hen alleen (door s (EMUND en SNORRE STURLESON) de beide Edda's
en zoo vele Saga's kent. Ongelukkig heeft deze toehan ci
niet voortgeduurd. Zekerlijk is het eiland , federt die tijden , door geweldige vuurbrakingen van den Hekla en
andere vuurbergen , door aardbevingen , maar vooral door
vlottende ijsbergen , die zich aan deszelfs kusten vastzetten en ondragelijke koude verfpreiden , veel minder
bewoonbaar geworden. Deze ijsmasfa's drijven af of finelten eerst in Junij of Julij ; fomtijds echter duren zij het
geheele jaar; alsdan kan er door de koude op het eiland
niets groeijen , en dit misgewas veroorzaakt op een eiland, waar buitendien reeds zoo weinig voortkomt, de
grootfte ellende. Nog in 1836 moesten de inwoners door
dit ongeval een gedeelte hunner paarden ilagten, bij ge
aan voeder. De fchrale bevolking , van 50,000 zie--brek
len op eene ruimte , die bijna gelijklaat met het Koningrijk der beide Sicilien , (5000 vierkante uren) wordt dan
ook door ziekten getroffen, die haar gedeeltelijk weg
Daarbij kwamen, in vroegeren tijd , invallen van-maijen.
zeeroovers , die de inwoners nog van een, gedeelte hunner
armoedige bezittingen beroofden , en , eer liet land zijne
onafhankelijkheid verloor,, hevige burgergefchillen. Koren groeit er op IJsland nergens. Het hoofdbeflaan der
inwoners is de vischvangst , en men behoeft niet te be
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eocgen , hoe moeijelijk deze op eene zoo ilormachtige en met
ijs bezette kust is. De IJslander is dus arm, zeer arm, met
den besten wil. De Natuur, bij hem geftreng en zoo guur,
dat hij het bergachtige midden des eilands niet kan bewonen ,
maar zich tot de kusten bepalen moet, geeft hem bijna niets
tot zijn beflaan, en de winter is van negen maanden met deszelfs lange nachten. Welk een verfchil bij de fchier eeuwige
lente en zomer van Sicilië! Zijne ruwe luchtflreek en onmatige arbeid brengen hem doorgaans reeds kort na het vijftigfie
jaar in het graf. Waar zullen bij hem de middelen en de lust
ontflaan , om zijnen geest te befchaven ? Gebrek aan fchoolonderwijs is bij den Siciliaan het gevolg der traagheid; bij
den I,lslander dat der noodzakelijkheid: er is op IJsland Beene enkele lagere fchool. En toch kunnen alle IJslanders lezen en fchrijven; dus verzekert ten minfle de jongde Franfche reiziger naar dat eiland , de Heer nz A R MI ER, in zijne
brieven aan den beroemden v t L LE M A r N. Maar iedere huis
haar gezin , hetwelk zij in de-moedrisnwjfva
lange winteravonden rondom zich verzamelt en lesfen geeft.
Weeskinderen of zulke van volflagene armen worden voor rekering van de armenkas bij andere huisgezinnen geplaatgt. De
Predikant (IJsland is Lethersch) bezoekt de inrigti.ngen en do
huisgezinnen van zijn kerfpel, en deelt onder de arme vis.
fchersv:rouwven de nood'ge leesboeken uit. Bij de inlijving der
kinderen in de Gemeente wordt niemand tot de belijdenis of het
Avondmaal toegelaten, die niet lezen en f:hrjven kan; en het
zou voor de moeder eene onuitwischbare fchande zijn , zoo
haar kind in dit onderzoek te kort fchoot. MAR M 1 ER vond
genoegzaam in iedere visfchershut boeken.. De Bijbel enhunne oude Saga's , of overleveringen uit den heldentijd , behooren mede tot den uitzet en zijn een familiefchat. In de lange
winteravonden, terwijl de form rondom de broze hut huilt,
komt het geheele huisgezin bijeen ; de vrouwen breiden hare
wollen kleederen; de mannen heríkellen of malten hun vis
huisvader begint bij een-fchersnvldg ap,e
flaauw toortslicht hardop te lezen. Bij gebrek aan boeken,
weet hij geheele flukken uit gedichten en Saga's uit her hoofd
op te zeggen. Dus leeren allen hunne volksgefchiedenis of
de overleveringen en de groote daden hunner vaderen kennen
van vóór bijna duizend en meer jaren (want ook de Noor weegfche I-leldengefchiedenis behoort tot de Saga's.) Heeft
de boer of visfcher alles uitgelezen wat hi heeft, zoo ruilt.
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hij met zijne buren. Des Zondags na kerktijd ruilt men
met elkander zijne bezittingen naar den geest. Menig boek
leest de boer alle winters geregeld op nieuw uit , en fchrijft
vele andere geheel over, foms folianten. Om in dit ongemak
te voorzien , heeft de Maatfchappij voor vaderlandfche Oudheden te Kopenhagen voor een' geringen prijs een' nieuwen
druk der Saga's in de IJslandfche taal doen vervaardigen , die
op IJsland met de uiteruie graagte ontvangen is. Ook ver
I.Tslandfche boer de boeken, die vóór acht--ítadernif
honderd jaren in zijne volkstaal gefchreven zijn. M A R M I E R
verhaalt, dat, te Reikiovik, de dochter van zijnen gewonen
visfcher in zijne kamer trad, en hem bezig vond met het be.
f}uderen van de Nials-Saga. „ 0 !" riep zij , „dat boek ken
„ ik; ik heb liet in mijne kindsheid meermalen gelezen!"
En meteen begon zij de fchoonfie plaatfen daaruit op te zeg
verbeelde zich eene visfchersvrouw uit Zandvoort,-gen.M
zelfs uit Scheveningen, die plaatfen uit M A E a.,
of
swijk
Ka
LA NT, MELIS STOK L of Floris en Blanchefleur opzeide !
Rijker nogtans is de letterfchat van den Predikant of Ambtman (Sysfelmand.) Daar zag M A R M 1 ER, in eene vochtige,
ongezonde kamer, waar hij geen of weinig huisraad ontwaar
houten kisten of tusfchen de venilerramen op eene-de,op
tegen den muur vastgefpijkerde plank, de beste letterkundige
en wetenfchappelijke gefchriften ; een man in een' ouden ,
flechten jas naderde hem, fprak vier of vijf talen, en onderhield zich met den Franfchen reiziger over de groote oude
klasfifche Schrijvers en hedendaagfche Dichters. En toch is
deze man nooit verder geweest dan zijn armzalig dorp , heeft
niets meer gezien dan de kerk, waar hij gedoopt is , het kerkhof, waar zijn graf hem wacht! Hij heeft noch roem, noch
eer, noch voordeel van zijn ftuderen te wachten; en intus.
fchen fchept hij zichzely' eene wereld van hetgeen hij nim.
mer gezien heeft en nimmer zien zal. Behalve de letteroefeningen , is, volgens oudere berigten, het fchaakfpel een ge
tijdverdrijf van den IJslander; iets, hetwelk mede-liefkosd
bewijst, dat verflandsbefchaving en oefening hem boven alles
dierbaar is.
Daarbij is de IJslander braaf, gef reeg , zedelijk en gods.
dientlig. De Geestelijken geven het voorbeeld; maar men
waakt ook zoo zeer over derzelver zeden, dat dit een flerkfprekend bewijs voor de braafheid des volks zelve oplevert.
Dit wordt zelfs tot uiterflen gedreven. Volgens oudere be-
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rigten , mogt ten minfle vroeger geen Predikant op Zon- of
feestdagen zich vermaakshalve van zijne woning verwijderen ;
hij werd alsdan terflond voor het Confastorie geroepen, en of
geflrengelijk berispt, of zelfs beboet. De fiille geaardheid
en godsdienftige opvoeding der inwoners weert de meeste
ondeugden uit hun midden.
Welk een onderfcheid ! Zou hier de Natuur, die alles
fchier weigert, wel een zoo onderzoeklievend, zoo verflandig, zoo welonderwezen, zoo zedelijk en godsdienílig Volk
hebben kunnen voortbrengen, wanneer de ziel niets ware dan
eene wijziging van het ligchaam ? Zou zij den Siciliaan ,
onder zijnen zachten hemel, bij zijne overmilde vruchtbaarheid , te midden van befchaafde Natiën en beguniligd met
het Christendom, zoo diep hebben kunnen laten zinken, wanneer men niet, geheel onafhankelijk van het ligchaam, de
ziel kon verwaarloozen? — Maar, er beflaan geene fcholen
van lager onderwijs op Sicilië. Zou daar niet al het onheil
van daan komen? — Die fcholen beflaan ook op IJsland
niet; naaar hier is de moeder fchoolonderwijsller, en zij is
liet met vrucht: want ieder kan lezen en fchrijven.

DE DEENEN IN WALCHEREN,
(Zomermaand 838)
ZEEUWSCHE LEGENDE,

door
Mr.

A. F. S I F F L

E. (*)

Mijne Heeren, veelgeachte Medeleden!
Eenige maanden geleden heb ik U mijne Verhandeling voorgedragen over het Mythifche tijdvak der Cefchiedenis van Ne
als , inzonderheid voor dichterlijke behandeling ge -derlan,
en dat vertoog besloten met een Gedicht aan Zeeland,-fchikt,
waarin, bij voorkeur, het in fabelen en opfieringen gehulde
(*) Voorgedragen in het Middelburgsch Departement der
Maatfchappij ; Tot Mit van 't Algemeen , den 14 van Lente
-mand183,
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gedeelte van Zeelands gefchiedenis bezongen• werd. Vooraf
had ik daaromtrent aangemerkt, dat bijna elke íirooph de flog
tot een afzonderlijk dichthuk leverde. in dat gedicht komt

dan ook het volgende voor:
De Frank dwingt alles in het rond
Te buigen voor zijn raagt,

En in vernederend verbond
Is heel het land gebragt.
Ook Godendom en priesterfchaar
En outerdienst bezweek ,

Sinds aan God Wodan's hoofdaltaar
De moed van Wilbrord bleek.

Ja, Westkapelle! u heugt het nog,
Hoe de Afgod werd vergruisd.
Men noemt nu Wodan's leer bedrog,.
Daar 't volk zich nedrig kruist.
Fluks rijst een andre priesteriloet ;
Hij predikt beter leer,
En, door den waren God behoed,
Brengt Zeeland Hem zijne eer.

Doch korten tijd geniet men rust en vrede.
Een woeste fchaar daagt uit het noorden op.
Geduchter dan de Sakfer is die wreede;
Men ziet zijn komst van kerk- en torentop.
Nu fiddert elk. Wie zet den Noorman perken?
Hij maakt het land ten roofhol voor zijn heir.
Hier is het oord, waar hij zijn vloot verflerken
En zenden kan ten flrooptogt heinde en veer..
Eere zij aan Frank en Friezen!
Ook der Deenen drom bezwijkt.
Ja! men ziet de vlagt hen kiezen;
Ja! de vloot der roovers wijkt.
Het Gedicht, waarin voren(laande regels te lezen zijn, is
geplaatst in den Zeeuwfchen Volksalmnanak voor 1838; en daar.
op volgt een Verhaal in proza van den Heere A B UT R E C HT
ORES S E L H U I S , getiteld: Het jaar 838, of de Deenen in
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Zeeland, hetwelk juist het in boven aangehaalde dichtregelen
bezongen onderwerp gedeeltelijk behandelt, en mij aanleiding
heeft gegeven tot vervaardiging van een nieuw Gedicht, hetwelk ik U heden hoop voor te dragen. IIet zij mij vergund ,
vooraf' te herinneren: dat de goede Goden der Noordfche volken , en ook van onze voorvaderen, A/en werden genoemd,
en hier te lande vereerd werden op zekere hoogte, de lfenberg , waar naderhand het landgoed Hazenberg gelegen was ;
zijnde die naam eene echt Zeeuu^fche verbastering, door na
voorzetting der letter h. Wijders , dat bij onze-drukshalve
voorouders de Oppergod OD I N , die tevens de Zonnegod was,
onder den naam van w OD A N, en de Dondergod T H OR, met
zijnen vreefelijken ftrijdhamer, onder dien van STA V 0 (naar
wien Staveren, in Friesland, en Stavenisfe, in het eiland
Tholen , genoemd zijn) bekend was. Voorts, dat de Schikgodinnen Nornen; de Strijdgodinnen, die tevens de Hemelbruiden der gevallene helden waren , T^alkyriën , en alle Godinnen, vrouwen of dochters der Ofen, Di/en werden geheeten; terwijl men de verblijfplaats der zaligen JValhalla noemde, en l'alcheren, vooral het noorderdeel daarvan, als een
heilig land befchouwde, hetwelk door de rivieren de Waal
(geenszins te verwarren met den gelijknamigen flroom in Gel
derland), de Arne, de Duvelee enz. in verfckillende eilanden, die tegenwoordig even zoo vele zoogenaamde wateringen zijn, verdeeld was.
Na dit weinige vooraf te hebben opgemerkt, ga ik over
-

tot de voordragt van mijne gezegde Zeeuufche Legende:
DE DEENEN IN WALCHEREN.

Gewijde grond bij 't heidensch voorgeflacht,
Hoe vaak heb ik met huivering herdacht,
Wanneer mijn voet door uwe duinen dwaalde,
Dáár op uw fkrand mijn blik dan nederdaalde
En uitzag op der zeeën eindloosheid ,
Of op het dal, beneén mij uitgebreid,
Floe heb ik vaak herdacht die oude dagen ,
Waar volksverhaal en landskronijk van wagen !
Dan voelde ik mij , o Walcheren! uw' zoon,
En nog ontlokt uw lotgeval een' toon
Aan de elpen lier, die tot uw' roem zal klinken,
Zoo lang mijn long de levenslucht zal drinken.
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Hoe hachlijk was, o Walcheren! uw lot,
Toen hier de kamp voor de eeredienst van God
En die der GoOn , gediend in vroeger eeuwen,
Gehreden werd; genreden tusfchen Zeeuwen,
Voor de Afgoón met de Deenen in verbond,
En Zeeuwen, wel geteeld op d' eigen grond,
Doch met den Frank voor Christus' leer verbonden!
Nog hoort mijn oor het kermen der gewonden ,
Trompetgefchal en fchorren wapenkreet,
Bij fineekgebed , gelofte en gruweleed.
Nog ziet mijn oog der Afen altaar rooken ,
En 't Christendom op 't Heidendom gewroken.
Reeds duizend jaar verdween er na dien tijd.
Toch is mijn lied den wreeden krijg gewijd,
Dien Zomermaand met affchuw toen aanfchouwde ,
Terwijl van fmart de menschheid zuchtte en touwde.
Der Deenen zege en fpoedige ondergang,
Na kort geluk, zij 't voorwerp van mijn' zang!
't Is middernacht. Geen maanlicht aan de kimmen.
De vlammen Hechts van pijnboomfakkels glimmen
Met rooden gloed, en werpen haren glans
Op Afenberg en Heede's bosfchen thans.
Een woeste drom, in donker kleed gewikkeld,
Door dweepzucht en wraakgierigheid geprikkeld ,
Staat om den voet van d'Afenberg gefchaard,
Terwijl elkeen het zwijgen nog bewaart. —
Voorzigtigheid had hen in 't zwart getogen:
Nu fcheen hun ftoet een Geestendrom in de oogen
Des Christens, die den optogt zag van ver,
Zijn kruis floeg, henenvlood, maar wijd en her
Verkondde, dat bij de oude heiligdommen
Werd feest gevierd door Satans zwarte drommen ,
Bijeengelokt door Duivelenbeftel,
En voorgelicht door fakkels uit de hel.
Doch 't is geen fehaar van 't graf ontvlugte dooden;
Her is een fioet van duizende genooden ,
Aan Wodan's dienst nog heimelijk verkleefd ,
Die naar den berg der Afen zamenftreeft,
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Zich dáár vereent om 't Godenfeest te vieren,
En vlamt op wraak en bloedige eerlaurieren.
Geen tempelhut prijkte op de hoogte meer,
Maar 't Godendom ontving er hulde en eer
Bij d' altaarfteen , die daar nog altijd praalde,
En waar men nog het offer vaak herhaalde,
Offchoon de fleen half omgeworpen lag
En niets 't geheim verraden kon bij dag.
De heuvel zelf was uitgehoold van ondren
Ten fchuil van haar, die dáár zich af wou zondren,
En, in het rond gevierd als Profetes,
Van Wodan's dienst was de Opperpriesteres.
Wie treedt de grot daar flatig uit, en nadert
Den zwarten íloet bij d' Afenberg vergaderd?
Wat Wezen wandelt daar den heuvel op ,
Met majesteit , tot aan den heilgen top? —
Zie 't opperkleed, van witte wol geweven,
Met wijde plooi haar flanke leest omzweven,
Terwijl een haak het vasthecht op haar borst.
Stil , roerloos flaat ze, als water, door de vorst
Op ééns gefremd, terwijl het golvend vloeide
En kortlings nog den oeverzoom befproeide.
Daar brengt men haar het opgefierde zwijn,
Dat bij dit feest het offerdier zal zijn.
Men (lagt het, en het altaar en de fcharen
Befprengt men met het bloed. Bij plegtgebaren,
Geheimvol , als de woorden , die zij fpreekt,
Werpt zij allengs den mantel af, verbreekt
De duisternis en ílilte; vlammen ítijgen
Van 't altaar op, dat leven fehijnt te krijgen,
Nu 't leven weér de Priesteres bezielt,
Die hand en tong en adem wederhieldL
,

,

Ja! zij herleeft, en komt daar, voor elks oogen,
(Als eene der Walkyrjen, uit den hoogen,
Op Wodan's woord, bij 't menschdom neêrgedaald ,
Doch van den glans der heemlen nog omliraald)
In 't fneeuwwit kleed gebiedend aangetreden.
Dat onderkleed omtluit haar blanke leden.
Een gordel , die met fpreuken is bemaald ,
In welker zin geen ingewijde faalt,
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Daar hij heur taal eerbiedig moet beämen,
Klemt dat gewaad op beide heupen zamen.
Nu glanst haar oog en fchiet het vlammen uit.
Zij zwaait het zwaard, dat ze in de vuist befluit,
Ten voorfpel van den oorlog, om zich benen.
't Is Dune zelf, den volke nu verfchenen!
Zij , Opperpriesteresfe van het oord ,
Wier hand, wier hart Vorst Poppo toebehoort.
Zij was met hem uit éénen echt geboren.
Hij had weleer tot gade haar verkoren,
Opdat zijn Elam meer zuiver wierd bewaard,
En 't priesterbloed misfchien niet wierde ontaard
Door huwlijk met een dochter uit de fcharen.
Maar naauwlijks was bij Walcheren's barbaren,
Bij Poppo meé, tot redding van zijn' grond,
Zijn' eigendom, (fchoon enkel met den mond,
Nooit met het hart) het Christendorn beleden ,
Of Utrecht vroeg hervorming van de zeden,
Wraakte eiken ecit, bloedfchendig aangegaan.
Aan menig oog ontrolde toen een traan.
De Bisfchop dwong, op firaf van ongenade,
Vorst Poppo meê tot fcheiding van zijn gade;
Maar beider hart bleef aan elkaar altijd,
En beider haat den Christenen gewijd.
Dat fmeulend vuur kon tijd noch doopfel dooven.
Zij roept de hulp der Afen nu van boven:
„ o Nornen - trits ! o Nehalennia !
„ o Wodan ! Oog der Wereld ! Slaat ons ga !
o Stavo ! zwaai den hamer ons ten goede!
„ Verpletter ieder kruisbeeld in uw woede!"
» ,, Dood en verderf den Christneu !" " is de kreet
Der woeste fchaar : ,,,, God Wodan hoort dien eed !" "
Dit gilt men razende uit. Een doffe donder
Doorrolt het zwerk. Men juicht bij ''t fchijnbaar wonder,
Terwijl een blikfemflraal het ruim doorklieft.
Hoort, mannen, ziet , hoe 't Godendom u lieft !"
Roept Durfe ftraks: „ Hoort! op zijn' donderwagen
„ Snelt Scavo toe ten firijde. Zijne flagen
„
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Vermorzelen den Frank en Frankenvriend.
Zijn hamer wreekt, wie hem en de Afen dient."
En uit den zwarten drom der zaamgefchaarden
Treedt één vooruit , op wien flraks alien llaarden.
't Is Poppo zelf, gemaal der Priesteres,
In fchijn alleen, naar 's Bisfchops urenge les,
Verftooten door haar' echtvriend. Hij, haar broeder,
is heimlijk nog der Heidnen hoofd en hoeder.
Zijn blik is fomber. Opgekropte fpijt
Is leesbaar in zijn trekken. Los en wijd
Omzwiert een mantel, kunf'eloos gefneden,
Met hazenvel omzoomd , zijn kloeke leden.
Hij draagt den baard en 't hoofdhaar dun en kort,
Daar tegen 't zwaard zijn kruin beveiligd wordt
Door leedren kap, met flaal gevoerd. Van leder
Is 't wambuis meê , dat tot de knieën nederEn tevens over leêren fpanbroek hangt.
Maar ílalen fchub op ílalen fchub vervangt
Zich op 't gewaad, om d' ouden Zeeuw, bij 't flrijden,
Voor zwaardflag en voor lansfloot te bevrijden.
Zijn gordel voert een dubbelfnijdend knijf,
Terwijl zijn hand de flrijdkolf forsch en flijf
Omklemt, die hij met woede zwaaide in 't ronde,
Toen hij den floet zijn flout ontwerp verkondde.
Gij Sakfen, door de Franken hier verheerd1
„ Gij Sneven, die geen bukken hebt geleerd!
„ Gij allen , van wat ílam , die op dees gronden,
Den Goan gewijd, een wijkplaats hebt gevonden,
„ Of daar van ouds gezeteld zijt geweest!
„ Geen veete past bij dit gezegend feest,
„ Dan tegen hen, die allen onderdrukken,
„ Maar voor den Olaf van Utrechts Bisfchop bukken;
„ Die knielen voor het kruis van hunnen God,
„ En voor den Frank, die Wodan's leer befpor.
Is vrijheid, is der Afen dienst u heilig,
„ \Terjaagt den Frank! Gij kunt het ras en veilig,
„ Vorst Ragnar ijlt met Deenemarken's vloot,
mijnen wenk, hierhenen. Hij befloot,
99 Op
„ Nu Antwerp viel voor zijn geduchte Hagen,
Op Zeeland's erf voor 't eerst een kans te wagen,
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Ik heb hem reeds uw' aller hulp beloofd,
En waag er aan, zoo 't wezen moet, mijn hoofd."
Vorst Poppo fprak. Daar nadert een der Deenen,
Wien Walchren's Graaf een fchuilplaats wilde leenen,
Toen zij, verjaagd van eigen erf, uit nood
Het Christendom,-, dat zoo veel voordeel bood,
Omhelsden, op hunn' Hertog Hemming's bede.
De huichlaar Bjorn begint aldus zijn rede:
„ Ja, mannen! 'k ben verzoend met mijnen ftam,
„ Sinds Ragnar zijnen ftrooptogt ondernam.
„ Met Poppo thans op 't allernaauwst verbonden ,
Heb ik een' bob tot Ragnar afgezonden.
Hij bragt ons haast uit Antwerp goed bezigt.
„ Reeds morgen zij de radde kiel geligt
„ Va" 't vaartuig, dat de hulpe hem zal vragen,
„ Die ons welras uit Antwerp's muur moet dagen!
„ Schoon ik de vriend van Hertog Hemming fchijn',
„'k Zal zijn en aller Christnen vijand zijn.
„ Ons ,einfehip ftuurt naar Antwerp's vesten benen,
„ En Ragnar's vloot zal fpoedig zijn verfchenen....
„ Maar hoe! wien brengt daar een der wachtren aan,
Wier oogen hier den omtrek gadelaan ? —
Een monnik is 't!"
En Poppo roept: „ „ Hij beve!
Een eenteling voor Hela! Dat hij fneve,
Door 't offermes gekeeld !" "
De moord gefchiedt.
Nu viert men feest; men jubelt, men geniet
Den korenwijn, die fchuimt in d' offerbeker,,
En waant zich reeds van de overwinning zeker.
„

„

Maar Eggard , Graaf van Walchren , zit in rust.
Geen kwaad bedreigt, zoo 't fchijnt, de Zeeuwfche kust.
De Middelburg, des Domburgs oude wallen,
't Is al gedekt voor 's Noormans overvallen.
Maar ziel op ééns verfchijnt der Deenen vloot.
Men kent de vlag. Ze is geel en blaauw en rood.
Op menig terp ontfleekt men reeds de vuren,
Den vijand tot een fein. Nog weinig uren,
Daar flevent hij den Eiroom in, diep en wijd ,
De Waal genoemd in dien aiQuden tijd.
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4:ik (chip is flerk bemand, elk vlootling blakend
Van roofzucht en naar bloedvergieten hakend.
Het heir ontfcheept aan d' oever van de Waal.
Daar Raat het reeds in volle wapenpraal
Der Skalden lied ontvonkt den moed der helden,
[.n flout weérgalmt hun zang door Walchren's velden

:

Op! Endil's trouwe zonen!
Vrouw Hilda roept u zwam.
Wilt dapper u betoonen,
Bij 't kampen voor haar' naam
Hoe fchittren uwe lanfen !
Gij kent des oorlogs kanfen;
Doch, wat u 't lot beftell',
De firijd is u een fpel.
De vreugde van uw leven
Zijn flrijdkolf, lans en zwaard
En die op 't flagveld fneven,
Zijn wis Walhalla waard.
Wat ons de Nornen fchikken ,
Dat kan geen God verwrikken.
Ook de Afen zwijgen fill
Op haar' gewijden wil.
Maar, roepen ons de Difen,
Wij lagchen met den dood!
Niets doet hij ons verliezen.
De winst is rijk en groot.
Dan zien we ons daaglijks nooden
Bij helden en bij Goden;
En 't bier fchuimt in de fchaal ,
Bij Odin's, heerlijk maal.
Nu antwoordt heel het heir. De kreet van 't koor,
Nog vaak herhaald, rolt Walchren's vlakte door:
Altijd is de vriend der fchoonen
Moedig, waar men zwaarden kruist.
Odin zal de dappren bonen,
Waar hij in Walhalla huist.
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Maar anders, anders was het op den burg gefchapen
In Walchren's middelpunt, den zetel van den Graaf.
Dáár roept men burgzaat op, roept heel het land te wapen,
Opdat men hoog gezag en Christen • kerkleer flaav'.
Met Hemming, Hertog der hier uitgeweken Deenen
En Christen van geloof, draaft reeds Graaf Eggard henen
Aan 't hoofd der in der ijl te zaam geraapte fchaar :
En Hemming's fchijnvriend Bjorn , die huichlaar, die verrader,
Krijgt last, dat hij het volk in 't zuid des lands vergader';
Trekt heen, maar roept alleen oproergen bij elkaar.
De drommen, die hij werft, zijn Poppo's bondgenooten.
Zij zullen 't zwaard alleen tot hulp des Deens ontblooten,
En aller heiligdom is Wodan's oud altaar.
-

Voor geen verraad beducht, en haast op bijtland hopend
Van Bjorn, die hem bedriegt, fnelt Eggard tot den ftrijd;
De Deenen rukken aan, al moordend, brandend, floopend,
En in 't vooruitzigt op de zegepraal verblijd.
De drommen florten haast al woedend op elkander.
De kamp is onbeflist, tot dat men d' oorlogsflander
Der Deenen in den rug van 't Christenheir ontdekt.
't Is Poppo, toegefneld-met al zijne eedverwanten.
Nu uluift de Christenmagt uiteen aan alle kanten,
Terwijl der braven bloed alom den grand bevlekt;
En Hertog Hemming zoekt met Eggard zaam te gaadren,
Wat nog aan 't daal ontkwam van roovren en verraadren
Maar beiden fneven ras den fchoontten heldendood.
De vlugt der Christenen is algemeen geworden.
Het land is overdekt door Ragnar's woeste horden
Daar hechts de Middelburg den Christnen fchuil nog bood.
Dáár, op dien burg, zat minlijke Adelheide,
De blonde dochter van Graaf Eggard, en verbeidde
De maar des ílrijds , die haast hare ooren trof.
Haar vader was niet meer! De fclfoone jonkvrouw fchreide,
En aan haar harp ontlokt ze een' klaagtoon , droef en dof
Waarom zijt ge reeds gevallen,
Vader, die mijn fchutsheer waart!
Wie befchermt nu deze wallen
Tegen Ragnar's overvallen?
Wie, mij tegen Poppo's zwaard?
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Van het bloed der martelaren
Is de dorre grond doorweekt.
Maar — zij juichen bij de fcharen,
Die zich voor den Troon vergaren,
Waar de Heiland vonnis fpreekt.
Doch rampzalig die nog leven
En ten doel staan aan 't verraad!
Adelheide ! gij moogt beven.
Maagd ! wat draalt gij nog te fneven?
Straks is 't voor uw deugd te laat.
Zonde ik zelf mijn' dood bewerken?
Hemel, neen! dat mag ik niet.
Hier gelt uwe wet mij perken.
Schenk mij wijsheid; wil mij berken!
Redding komt, als Gij 't gebiedt.
Ja! redding komt, als God gebiedt. —
Een Ridder, jong en fier,
Rijdt op een ros, als fneeuw zoo wit,
De flotbrug op met zwier.
Zijn houding blijft vol majesteit,
Bij ftaptred als bij draf.
Zijn blonde lokken golven fchoon
Op zijnen mantel af.
Die mantel is van zwart fluweel ,
En valt met wijde plooi
Om 't harnas, fierlijk gepolijst
Ten ridderlijken tooi.
Den helm, van blinkend flaal gewrocht,
Vertiert een vederbos.
De veedren zijn van zwanedons
En wappren fraai en los.
Met zilvren kruisjes prijkt de fcheé,
Gelijk een raaf zoo zwart,
Waarin het blanke kruiszwaard rust,
Dat eiken vijand tart.
MENGELW. 1838. NO. 8.
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't Is Lippold , Borflen's wakkre fileer , ,
De dappre zoon van Frank,
Een vriend van manlijk ridderfpel
En oorlogswapenklank.
Zijn hart was federt lang gewond
Door Adelheide's fchoon ;
Zijne aankomst redt het maagdelijn
Van fchande, fmaad en hoon.
Den wapenbroeder, die hem volgt,
Zijn' Elwout, geeft hij last,
Te waken, dat geen Deen of Saks
Den Middelburg verrast.
Maar Borflen zegt tot Adelheid:
„ o Jonkvrouw,, die ik min!
„ Die voel ik uw rampzalig lot.
„ Mijn harte deelt er in.
„ Thans fpreek ik van de liefde niet,
„ Die mij zoo rustloos kwelt.
„ Een ander lijden grieft u thans:
„ Uw vader is geveld!
„ Maar, zijt gij voor mijn hulde koel
„ En voor mijn boezempijn,
„ Ik fineek u flechts deze ééne gunst:
„ Laat mij uw Ridder zijn !"
De fchoone ziet hem minzaam aan.
Zij zucht, zij beeft, zij weent;
Terwijl een hooger blos nog meer
Bekoorlijkheid haar leent.
En Borfen drukt haar aan het hart.
„ Mijn bruid, mijn zielsvriendin !"
Zoo fpreekt hij . „ eeuwig is mijn trouw,
„ En eeuwig duurt mijn min.
„ Maar nu vereischt uw veiligheid,
„ Dat gij dit oord ontvliedt,
„ Gij keert in zegepraal terug,
„ Als Walehren rust geniet."
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En (nikkend biedt de ceedre maagd
Haar' vriend den laatfïen groet ;
En anging klopt des minnaars hart,
Terwijl hij fcheiden moet.
Hij zendt, met goed gelet, naar Goes
De jonkvrouw, hem zoo waard.
De Ridder, die zoo kloek haar redt,
Blijft al haar hoop op aard'.
Hij zelf fpoedt naar zijn grondgebied,
't Hem trouwe Borden, heen,
En zamelt haast, aan Schenges boord,
Een' wapendrom bijeen.
Vergeefs, dat Bjorn den Middelburg
Verwoed bellornit bij nacht.
Kioekzinnige Elwout flaac hem af,
En wint getlaag in magr.
Want Lippold is ter hulp gefneld.
Daar laat reeds onvervaard
Zijn leger, ijlings zaamgebragt,
Op Haaiman's grond gefchaard.
Door al wat Christen is verfterkt,
Zwaait hij den veldheersfaf,
Door Arne en Welfingee gedekt,
Wacht hij de Deenen af.
Vergeefs! Zij troopen in het rond.
Hij zoekt hen in elk oord,
Vermeestert fluks 't Abeelfche bosch ,
En jaagt den vijand voort.
De Heidnen vlugten op zijn komst,
Tot waar de Duvelee,
Met diepe kil en wijden ftroom,
Hen rusten laat in vree.
Zij , achter die rivier gefehaard ,
Zij wanen zich gered.
Maar zie! de moed der Cliristnen (hijgt,
Bij mis en fmneekgebed.
F12.
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De Priesters zeegnen hen ten krijg.
Geen voet, geen arm wordt moê.
De dood biedt hun de martelkroon,
De hemel lacht hun toe.
Geen waagftuk is hun meer te groot.
Het ítatig kerklied klinkt.
Men overfchrijdt de Duvelee.
De hoop der Heidnen zinkt.
Toch vechten zij nog onverfaagd.
Wanhopend is hun firijd ;
Maar, wat niet vlugten wil, ziet ras
Zich aan den dood gewijd.
De Deenen vlieden met hunn' roof
Naar hunne vloot terug,
En, als bij d' aanval, zijn zij thans
Bij hunnen hertogt vlug.
Het vlugten, mits met buit belaán,
Schijnt eervol in hun oog,
Daar Riddergeest noch ware roem,
Maar roofzucht hen bewoog.
Zij zijn Hechts dapper om het doel,
Dat fleeds hun tegenftraalt ;
Terwijl , na 't zaamlen van den roof,
Hun lust ten f#rijde daalt.
Maar Poppo trekt de zijnen zaam
Op 't erfgoed van zijn' flaw ,
Bij Domburg's duin, op Heede's vlak ,
Waar 't oproer aanvang nam.
Wanhopig fluit zich 't eedgefpan
Bij d' Afenberg aaneen,
En Poppo wendt tot heel de fchaar
Aldaar zijn laatfile reén :
Doet, mannen ! uwen eed gehand
„ Sneeft op den heilgen berg!
„ Dat niemand uwer 't Godendom
„ Door vloekbren meineed terg' !"
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Zoo fehenke u Nehalennia,
„ Zoo fchenke u Wodan heil!
„ Gij flaat hier op gewijden grond:
„ Hebt hier uw leven veil
„ Of wroeging fcheurt, met tlangenbeet,
„ U 't harte fluk tot draf,
„ En Huergelmir's addrenkroost
„ Knaagt u de lever af!"
Daar klinkt er op eenmaal een flem uit de lucht.
't Is Durfe, op den heuvel verfchenen.
Mijn ega !" zoo fpreekt ze, „ geen dood nu geducht!
„ De dood zal ons eeuwig vereenen !
„ Welaan ! dat dan niets meer ons fcheide ! welaan!
„ Walhalla is ruim voor ons allen.
„ Reeds roepen ons de Afen. Ten firijd dan gegaan!
„ Wij zullen hier zegerijk vallen!"
Ze ontileekt nu het vuur op den altaar, en flout
Schaart alles zich zaam op de helling.
De Christenen dringen daar vodrt uit het hout;
Maar flerk is der Heidenen, helling.
Onwillig bevangt nu de fchrik menig hart.
De Heidnen, gewijd reeds ten doode,
Zijn moedig door wanhoop, die de overmagt tart;
De Christenen, moedig in Gode.
„ Aanfchouwt ," roept een Priester der Christenen uit:
„ Aanfchouwt die bezweeriier daar boven!
„ Reeds roept zij den Duivel ter hulpe. Vooruit!
„ Broeders ! zijt flerk in 't gelooven !"
En „Kyrie elei/on!" zoo klinkt het in 't rond.
Men breekt door der Heidenen rangen.
Zij vechten en fneven ten doode gewond.
Geen hunner wordt levend gevangen.
En Durfe treedt rustloos rondom het altaar,
En doodzangen zijn hare kreten.
Zij waart, als een fpookfel, met vreeslijk gebaar.
Haar wangen zijn opengereten.
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Wild fladdert het hoofdhaar om fchouders en borst. —
Daar fneuvelt in 't einde haar broeder,
Haar echtgenoot eertijds , der Priesceren Vorst,
Der Heidenen fchutsheer en hoeder!
Ilaakt zij een' gil, en nu zwaait zij verwoed
Een zwaard door de vlammen, die íiijgen.
Zij drukt het in 't harte; zij vangt eenig bloed,
En werpt het ten hemel met grimmig gemoed,
Om fïraks In de vlammen te zijgen.
Daar fneefc zij , geblaakt door het heilige vuur,
Tot eere der Afen ontíloken.
Zij kocht met den dood hare vrijheid wel duur!
Men zegt, dat nog vaak, in het middernachtuur,
Der Heidenen fchimmen daar fpoken.
En Durfe verfchijnt dan , in fneeuwwit gewaad ,
Te midden dier Geestenrij weder,
Met loshangend haar en met dreigend gelaat;
Zij zwaait er bet lemmer,, herhaalt hare daad,
En zinkt dan in wanhoop ter neder.
Dat we een' traan hare asfche wijden!
Dat wij treuren bij den dood
Van zoo veel gevallen dappren,
Tot hunn' jongflen fnik nog groot !
Maar dat we ons vooral verheugen
Bij der Christnen zegepraal ,
En ons lied den tol der hulde
Hunnen heldenmoed betaal' !
Dat wij juichen bij het heillot
Van den Ridder zonder blaam! —
Roem van d' ouden ílam van Borflen,
Eeuwig, eeuwig leve uw naam !
Heil u, Lippold! want de Keizer
Kent, waardeert en loont uw feit;
Hij betrouwt, aan Zeeland's kusten,
U fleeds 't hoogfte krijgsbeleid ;
En de minlijke Adelheide,
Die haar hart u had gewijd,
Schenkt haar hand u tot belooning,
U, verwinnaar in den uirijd !
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(Vervolg en /lot van No. XVI des vorigen jaars.)
i et de mededeeiing van het verhaal des Leeraars eenige
maanden uit te flehen, zijn wij der waarheid getrouw geweest. Er verliep inderdaad een geruime tijd tusfchen de
vertellingen van het wereldlijk en geestelijk hoofd der K**
fche gemeente. Er was intusfchen nog al het een en ander
gebeurd en gefproken. Het huwelijk des mans van genezing
met de dochter des mans van onderwijs was beklonken en de
tijd der plegtigheid reeds bepaald. De firenge winter, die
dit jaar opende, was doorgeflaan. De Predikant had het druk
gehad ; de Notaris was podagreus geweest. Kortom ; in lange
was er geene gelegenheid geweest om te.doen, wat nog over.
bleef, te weten , den Leeraar zijne vertelling te hooren voor
vrienden verlangden daarnaar zeer, vooral om--dragen.D
dat dan mede eene zaak zou afgedaan worden , die lang in
liet zout gelegen had. De Burgemeester en Predikant fionden
daarin min of meer in eene vijandelijke houding tegenover den
Schoolmeester; hoe gaarne de Doctor zich bij de eerfien ge
dit verbood hem de betrekking, waarin hij tot-voegdha,
den laatften fond: hij bepaalde zich dus tot fkrenge onzij.
digheid.
De D°. had reeds vroeger gaarne erkend, dat hij de verhalen zijner vrienden opgefchreven en in de Letteroefenisagen
geplaatst had. Hij kwam dus het allereerst in aanraking met
den Schoolmeester, en meende verpligt te zijn, om, getrouw
aan zijne fpreuk : audi et alteram partem er den man zelven
over te onderhouden.
„ Waarover dan?"
Ten gevalle uwer nieuwsgierigheid, Lezers! (want van
Lezeresfen verwachten wij het niet) mogen wij niet verhalen
va- ropov ;rpwzapov , zoo als de geleerden ' zeggen , het laatfie
eerst; want de Predikant verhaalde eerst, en daarna werd de
Onderwijzer onder het lees genomen.
,
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» De Heeren hebben," zoo ving de Leeraar aan, „mijne
tabaksdoos wel eens gezien, namelijk die, welke ik niet dage-
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lijks , maar als voor best gebruike. Ten overvloede heb ik
haar hier."
Met deze woorden legde hij een voorwerp op tafel , hetwelk inderdaad een meesterhuk der dooskunst mogt heeten.
Men kon niet zeggen, of het eene zilveren, dan of het eene
fchildpadden doos ware; want het eene was met het andere
zoo door elkander gewerkt en zoo kunflig ineengevoegd, dat
het inderdaad bezienswaardig was. Ik weet zeker, dat men
de wereld kan rondreizen, zonder de wedergade van die doos
te vinden. Die haar ílechts éénmaal oplettend heeft bezien,
kent haar voor zijn leven.
„ Aan die doos verbindt zich een voorval, dat misfchien
niet onwaardig is , gehoord te worden. Ik wil die gefchiedenis thans verhalen.
Toen ik in mijne eerde gemeente te 4 * * kwam, was ik
er geheel vreemd. De leden van den Kerkeraad, die mij beroepen hadden, en met welke ik dus vóór mijne komst in
eenige aanraking was geweest, woonden allen op meerderen
of minderen affland van het dorpje ; zoodat ik , kersversch
van de Akademie komende, onbekend als ik was met vele
huifelijke kleinigheden van het dorpsleven, niet zelden te rade -ging met mijnen naasten buurman, eenen ouden, eerlijken
arbeider. De brave GE KR I T hielp mij dan ook met vele
kleinigheden teregt, en ik had altijd alle reden, om met zijnen raad en aanwijzingen tevreden te zijn. Zoo gebeurde
het in het begin van den eerfien winter, dien ik te 4**
doorbragt, dat mijn buurman mij in bedenking gaf, mij tot
het opdoen van het noodige brandhout te bedienen van eene
houtveiling, die in een bosch in den omtrek eerstdaags fond
gehouden te worden. Naar 's mans meening was het mijne
zaak, met den eigenaar van liet bosch overeen te komen,
om mijne behoefte van hem, zoo als ook mijn voorganger
meestal gedaan had., uit de hand over te nemen.
De bedoelde eigenaar woonde op eene foort van kasteeltje,
ruim een half uur van mijne woonplaats verwijderd. Een
paar keeren had ik reeds vroeger beproefd , hem een vriend
bezoek te geven, doch hem niet te huis gevon--fchapelijk
den. Van aanzien kende ik hem als een' vrij getrouwen kerk
mij befchreven als een man van uitgebreide-ganer.Ilijws
kundigheden, die vóór een paar jaren het goed had aangekocht, waarop hij, alleen met eene oude dienstbode, woonde. Hij fcheen een zeer eenzelvig leven te leiden. Schoon
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op het oog nog jong, vermeed hij den omgang met menfchen
eerder, dan dat hij dien zocht. Stille afgetrokkenheid, fomberheid zelfs, fcheen op zijn gelaat te rusten. Hij hield zich
meestal bezig met het opzigt over zijn landgoed,; hoewel hij
den naam had van ruim met tijdelijke middelen bedeeld te wezen, en alzoo in de gelegenheid was geíteld, om deel te nemen aan de genoegens , die de nabijheid van het volkrijke
dorp * — en van het fiadje C * * opleverden. De armen vonden in hem eenen- milden verzorger, nuttige inrigtingen eenen
geldelijken onderileuner; maar wat hem in aanraking met menfchen kon brengen, vermeed hij zorgvuldig. Dat was alles,
wat ik van dezen zonderling wist; en dat ik had getracht
met hem kennis te maken , doch niet eens — wat toch bij
een befchaafd man de burgerlijke beleefdheid fcheon te vor
een tegenbezoek van hem had ontvangen, maakte-dern—
mij , óm de waarheid te zeggen , juist niet bijzonder begeerig, om hem nog meer op te zoeken. Echter wilde ik hem
nu ook geenszins ontwijken, en nam mij dus voor, den man
bij de eerfte gelegenheid over het bewuste hout te gaan
fpreken.
Het gelukte mij , hem te huis te vinden, Het was inderdaad een fomber mensch ; maar met dat al had hij niets van
dat terugftootende , van dat menfchenhatende, mag ik het zoo
zeggen, dat ik gedacht had in hem te zullen vinden. Zijn
gefprek was kort, maar hoogst befchaafd; en mij, die in
mijnen íland op het dorpje geen den minoen omgang had,
fpeet het al zeer fpoedig, geen gezelliger mensch in hem te
hebben aangetroffen, daar ik meende te bemerken, dat ik in
een tegengelleld geval vele genoegens van hem hebben kon.
De gedachte begon bij mij op te komen, dat dit met den tijd
misfchien wel zou fchikken; zoodat ik, bij het heengaan,
zijne uitnoodiging niet afwachtte, maar uit mijzelven zeide,
wel een nader bezoek te zullen geven, waarover hij welle
-vend
zijn genoegen betuigde.
Naar huis gaande, wist ik nog veel minder, wat ik van
den Heer H * *, zoo heette hij, denken moest. Hoe kort ook
mijn gefprek met hem was geweest, zooveel had ik reeds bemerkt, dat hij in bekwaamheid en wellevendheid verre ver.
heven was boven alle mijne andere lecken. En echter die
man, nog in de kracht, bijna nog in de jeugd des levens,
bezitter van een aanzienlijk vermogen , begraaft zich op een
afgelegen landgoed ; fchuwt den omgang niet menfchen; heeft
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zoo weinig als niets aan alle zijne kundigheden (hij was gepromoveerd Regtsgeleerde) ; geniet geenerlei levensgenoegen,
Ik , jong , en op mijne kleine ílandplaats gedurig aan de genoegens mijner ítudiejaren terugdenkende, kon mij daarvan
niets begrijpen. IHoe meer ik er aan dacht, hoe duisterder
het mij werd. Eindelijk meende ik met mijne theoretifche
menfchenkennis, waarmede ik, tusfchen twee haakjes, bijster
veel plagt op te hebben, den fleutel te hebben gevonden.
De man moest een zwaar ongeluk hebben ondervonden, b. v.
zwarte ondankbaarheid van eenen boezemvriend; trouweloos
aangebedene minnares , of iets dergelijks. Nu-heidvan
ontwierp zich mijne verbeelding allerlei tooneelen, waarvan
n * * de hoofdperfoon was , en — vreemd genoeg — ik begon
in hem te levendiger belang te Reilen, naarmate mijne fantafie, omdolende in het rijk der mogelijkheden, meerdere gefchiedenisfen ontwierp , die tot zulk eene treurige wijziging
van het levenslot eens deugdzatnen ongelukkigen konden aan
-leidng
gegeven hebben.
„ Maar is hij geen gierigaard ?" vroeg ik mijzelven, Dui.
zend wederleggingen kwamen mij voor den geest.
„ Of heeft hij een kwaad geweren ?" Daartegen had Ik
niet ééne enkele wederlegging , maar dit denkbeeld wilde er,
ik weet niet waarom, volfirekt niet bij midi in.
Doch, ik zou u, mijne Vrienden, vervelen; dus moet Ik
mijn verhaal vervolgen.
Mijne belangilelling in den afgetrokken tI * * was te zeer
opgewekt, dan dat ik hem geen nader bezoek zou gegeven
hebben. Hoe meer ik hem leerde kennen, des te meer leerde ik hem van dé zijde zijns verflands zoowel , als van zijn
hart, hoogachten; maar des te onverklaarbaarder werd mij
tevens 's mans hardnekkige afzondering , die mij , ondanks
meerdere bezoeken en godsdienílige redenen, niets meer, dan
eene oppervlakkige kennismaking, fcheen te vergunnen. Daar
ik echter als zekerflelde, dat eerie bijzondere aanleiding deze
rigting aan zijne denk- en handelwijze moest gegeven hebben,
gevoelde ik mij verpligt, hem, langs den weg van rede en
Godsdienst , tot andere denkbeelden terug te brengen. Om
zijn verrtrouwen te winnen, vermeed ik vooralsnog elke zin
zelfs op datgene, wat, naar mijne overtuiging, niets-fpeling
anders, dan het gevolg van eenen zwaren• fchok of langdurig
zielelijden, wezen kon.
Het is inderdaad Bene heerlijke roeping , bedroefden te ver-
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troosten, lijdenden op te beuren, en den balfem van Evangelifche bemoediging te florten in het felgefchokte - gemoed.
Wanneer onze woorden dat vermogen , wanneer wij de ontkieming van dit geftrooide zaad mogen bemerken , dat verzoet ons vele bezwaren, dat doet ons vele moeijelijkheden
vergeten , aan onzen (land verbonden. Wisten onze mede
welk eene levensvreugde zij ons, Leeraren, be--menfch,
reiden , met het hart voor onze vermaningen en troostredenen
te willen openen, zij zouden ons benijden — maar ook meer
deel aan dit genot verfchaffen !
Vergeeft, mij deze uitweiding, mijne Vrienden! Zij brengt
mij tot mijn verhaal terug.
Het duurde eenen geruimen tijd, eer het mij gelukte, H *
zijn hart voor mij te doen openen. Reeds federt lang had
nieuwsgierigheid er geen het minire deel meer aan. Zuivere
belangftelling in den man was mijne eenige drijfveer. Hij
fcheen die op te merken en van lieverlede met meerdere ver
te beantwoorden. Van tijd tot tijd deelde hij-trouwelijkhd
mij het een en ander mede uit zijnen levensloop. Daaruit
bleek mij , wat ik reeds vermoed had, dat de rigting van zij
geest hem oorfpronkelijk niet tot dien afgezonderden le--ne
vensregel bellemd had; maar nog altijd bewaarde hij een diep
tilzwijgen aangaande de oorzaak dier verandering, tot dat
hij oordeelde, mij genoeg te kennen, om mij als zijnen waren vriend aan te merken, en zijne gefchiedenis aan het hart
van den vriend te vertrouwen.
Laat mij u aaneengefchakeld verhalen, wat hij mij van tijd
tot tijd mededeelde.
„ Ik had het geluk, brave ouders te hebben. Mijn vader
dreef eenen uitgebreiden handel te ** —, en had zich daardoor een aanzienlijk vermogen verworven. Hij was in zijne
woonflad algemeen geacht, en verdiende zulks. Ik had flechts
é ne zuster, na welker vroegen dood ik mijnen ouderen alleen overbleef. Zij (paarden niets, om mij eene goede opvoeding te geven. Ik werd onderwezen in al hetgeen tot
eene befchaafde opvoeding behoort; terwijl ouderlijke lesfen
en voorbeeld mijn hart vormden. Mijn vader, die mij gaarne
in zijne eigene zaken zou hebben opgeleid, offerde deze begeerte op aan den wensch mijner godsdientlige moeder, welke mij voor den kanfel bellemde. Ik genoot dus onderwijs
in de geleerde talen en wetenfchappen ; was, mag ik het zeg
vlijtig en leerzaam ; zoodat ik , op achttienjarigen leef--gen,
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tijd, voorzien met goede getuigenisfen mijner leermeesters,
vergezeld van ernfUige vermaningen mijns vaders en hartelijke
zegenwenfchen mijner moeder, op de Hoogefchool te —e—
aankwam.
„ Voor den jongeling, die, op eenmaal aan het ouderlijk
gezag outwasfen fludent wordt, is de verandering oneindig
groot; en waarlijk! al deed hij in het eerfle jaar geene enkele fehrede op het veld der wetenfchappen , hij is er niet
vergeefs geweest, wanneer hij in het eeríte jaar eene goede
keuze van vrienden doet. Valt hij in de handen van lichtmis.
fen, — en hoe moeijelijk is het fours, daar buiten te blijven ! — dan is hij verloren. Ik had het geluk , in eenen
kring te komen van brave, ijverige jongelingen, die het eene
eer rekenden, door vlijt en deugd hunnen iland eer aan te
doen. Zij waren niet afkeerig van de vermaken der jeugd,
matig en ónfchuldig genoten; menige grap werd uitgevoerd;
maar ik mag zeggen, dat wij Reeds binnen de palen van wel.
voegelijkheid bleven, en voor leermeesters noch ouders ons
over iets behoefden te fchamen. Toevallig echter behoorden
bijna alle mijne kennisfen tot het vak der' Regtsgeleerdheid.
Meer door de begeerte mijner moeder,, dan door eigene neiging, Theologant, begon ik meer en meer fmaak in hunne
fludie te krijgen; en in de eerfle groote vacantie verwierf ik
van mijne ouders, met veel moeite, de toeftemming, om den
Bijbel met het corpus furls te verwisfelen. Ik ítudeerde met
lust, en maakte goede vorderingen.
„ Gelijkheid van jaren, van neiging , van fludie, deed mij
eenen naauwen vriendfchapsband fluiten met den zoon eens
in de akademieftad wonenden metfelaars , een' jong' mensch
van uitftekenden aanleg, wiens buitengewone bekwaamheden
en genie de aandacht der Hoogleeraren hadden opgewekt. Ik
prijs het anders niet, dat de zoons van ambachtslieden in onze akademielleden, wanneer zij flechts eenigen aanleg hebben, uit hunnen kring worden gerukt, om geleerden te worden; maar R * * was een genie in den volften .zin des woords,
eti verdiende die onderfcheiding. Zwakheid van borstmaakte
hem ongefchikt voor den predikfloel, waarvoor hij eerst be.
feind was ; en hij werd -- wat ik uit neiging geworden was
— Jurist. Misfchien dat deze gemeenfchappelijke verwisfeling van vak ons nader tot elkander bragt ; althans hij werd
mijn boezemvriend, en het was een der treurigile dagen
,
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mijns ganfchen levens, toen hij, na twee jaren, het flagtoifer
werd eener longtering.
„ In de dagen zijner ziekte, en lang te voren, had ik,
natuurlijkerwijs, het huis zijner ouders meermalen bezocht.
Het waren eenvoudige, brave burgerlieden. Het huisgezin
bei}ond, behalve uit hen en mijnen vriend, nog uit eene
dochter, een engel van fchoonheid, bevalligheid, zedigheid
en deugd. Hoe meer ik aan dat huis bekend werd , des te
meer boeide mij het lieve meisje. Gaarne voorkwam ik hare
wenfchen , en menige kleine vriendfchapsdienst was er, waardoor ik haar genoegen bevorderde. Nu was het eene fraaije
teekening, die ik haar bezorgde; dan een nuttig boek, dat
ik haar leende; niet zelden accompagneerde mijne viool hare
aangename Stem, of zongen wij zamen fchoone aria's. Want,
fchoon door haren ítand niet deelende in hetgeen de groote
wereld als Ievensgenot en als vereischte in een jong meisje
befchouwt , oefende zij zichzelve, en ik had meermalen het
genoegen, hare talenten te helpen ontwikkelen. Aan Netziekbed van, haren broeder, dien zij vurig liefhad, was zij meer.
malen mijne gezellin ; en zoo ontbond tusfchen ons eene ver
mijne zijde toch inderdaad niets an--trouwelijkhd,van
ders dan vriendfchap was. 0! hadde jeugdige onervarenheid,
of wilt gij liever onnadenkendheid, mijn oog destijds niet
verblind! Nooit, neen nooit had ik he oogmerk, iemand
te grieven, veel minder een hart te wonden, onheelbaar te
wonden, dat..... Doch laat mij voortgaan.
„Na langdurig lijden bezweek mijn boezemvriend voor het
geweld der verterende ziekte. Ik had hem getrouw opgepast, en zijne zuster CBRISJE week niet van het leger des
geliefden broeders. Wij weenden over zijnen vroegen dood;
en niets was natuurlijker, dan dat, ook na dien dood, ik
het huis van den metfelaar menigmalen bezocht , en met de
oude lieden en c H RI s J E vaak fprak over den overledene.
Dit een en ander viel voor in mijn laarfle 'akademiejaar.
„ Omfreeks dien tijd werd ik onverwacht huiswaarts ontboden. Mijne geliefde moeder had een' zwaren val gedaan,
en de Geneesheeren verklaarden, eerst in bedekte bewoordingen, daarna onverbloemd, dat zij de gevolgen niet overleven
zou. Weinige weken verliepen, en wij hadden reden, om
God te danken, die haar van zwaar lijden verloste. De
brave vrouw had onbefchrijfelijk veel geleden , en ten twee.
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denmale binnen weinige maanden fond ik aan het üerfbed
van een dierbaar voorwerp.
„ Weldra keerde ik naar de Hoogefchool terug ter volelndfging mijner ftudiën. Dat ik na eenigen tijd mijn examen
gelukkig doorflond en niet zonder eenigen lof promoveerde,
doet hier minder ter zake. Ik bleef de ouders van mijnen
overleden' vriend dikwijls bezoeken , — waartoe zou ik het
ontveinzen ? niet het minst om c H R r 9 j E. Evenwel moet
ik opregtelijk herhalen, eene vriendfchappelijke genegenheid,
maar geene liefde voor haar te hebben gevoeld, en er geen
oogenblik aan gedacht ate hebben ,- ooit liefdesbetrekkingen
met haar aan te knoopen. Echter bemerkte ik wel, dat zij
mij, den vriend van haren diep betreurden broeder, niet on.
genegen was. Hadde ik Hechts van verre eenig vermoeden
gehad van hetgeen naderhand gebeurde, dan zou ik destijds
anders hebben gehandeld. Maar ik had dit moeten zien; er
blind voor te zijn, was eene onvoorzigtigheid, dié mij eene
eindelooze bron van zielsverdriet werd. Hoor flechts !
„ Hoe meer de tijd van mijn vertrek van de Akademie na.
derde , des te meer begon de vrolijkheid van c H R's s j E te
verminderen. Nu en dan ontglipte haar een zucht, naauwelijks hoorbaar; zelfs meende ik eene enkele maal, wanneer
zij 1111 en nadenkend voor zich zag, een' traan aan haar oog
te zien ontvallen. Het gebeurde wel eens , dat ik bij bedaard nadenken mijzelven iniluisterde: „ Gij zijt misfchien
te ver gegaan, en hebt, onwillens en onwetend, bet lieve
meisje een gevoel doen opvatten, hetwelk gij niet'voornemens zijt te beantwoorden." Doch ik wist immers, dat ik
haar nooit een enkel woord van liefde had gefproken; dat ik
nooit eenige aanleiding daartoe gegeven had ? Daarmede fiel.
de ik mij dan weder gerust. Bovendien, zij kon immers wel
met een zeker gevoel van fmart denken aan de fcheiding van
iemand, dien , zij zoo lang gekend had, die de vriend haars
broeders was geweest, zonder dat zij juist liefde, verborgene , hopelooze liefde moest koesteren? Met dat al, ik
kon op het laatst eene geheime vrees niet meer onderdruk.
ken, en --- medelijden met het lieve meisje vervulde mij.
„ Het was op den avond vóór mijn vertrek, dat ik nog
eens bij x * * aanliep , om van die brave menfchen en het
goede c x R I j E affcheid te nemen. Niet zoodra was ik het
woonvertrek ingetreden , of c H RI s j F verwijderde zich. Hare buitengewone bleekheicl deed mij iers vermoeden. Zij bragt
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het niet verder, dan den gang; daar zeeg zij, met een' be.
naauwden kreet, neder. Hare doodelijk ontilelde ouders
bragten haar te bed. Ik ijlde om den naasten Geneesheer.
Zij werd met moeite bijgebragt, doch had — haar verfland
verloren !`'
(Het vervolg en Plot hierna.)

DE KADI EN DE SULTAN.

H

et Islamismus kent aan overwinnende Beheerfchers der Ge.
loovigen de eer toe, eene Moskee te mogen laten fluchten
en naar hunnen naam te noemen. Geen wonder dan, dat m AH 0 M E D lI zich niet vergenoegde met de grootf e en fchoon.
íIe Christenkerken van Konilantinopel in Moskéën te herfeheppen, nadat hij in 1453 deze hoofdflad van het Griekfche Kei
ingenomen en daarmede het Turkfche rijk in Europa-zerijk
gevestigd had , maar dat hij eene eigene bidplaats voor de geloovigen fochten en ook daardoor zijnen naam vereeuwigen
wilde. De veroveraar koos daartoe de plaats, waar vroeger
de kerk der H. Apostelen geflaan had, en bediende zich bij
het fluchten der Moskee van de hulp eens Crlekfchen bouw.
meesters , wien de Gefchiedenis , hetzij als eigennaam , hetzij als Christen, CHR 1ST on O U LO s (vereerder van CHRIST U s) noemt. Met dezen zou , naar de overlevering der
Turken, het volgende voorval hebben plaats gehad, hetwelk
wij uit het tweede Deel der Herinneringen van den Kapitein.
Luitenant VAN LENNEP COSTR mededeelen.
„ De Sultan, vertoornd zijnde, dat de bouwmeester zijne
Moskee lager dan de Sofia-kerk gebouwd had, en vermee.
nende , dat hij twee der fchoonfle en grootfte zuilen moed
zoude afgezaagd hebben, liet hem daarvoor de-wilgerjz
handen afhouwen. Eenigen tijd na deze gebeurtenis begaf
zich de bouwmeester, van zijn weenend huisgezin omgeven,
naar de geregtszaal van den regter [Kadi] van Konfiantinopel,
waar hij den Sultan over zijne ondergane mishandeling aan
vroeg. De regter deed hierop-klagdenfchvroi
den Sultan dagvaarden , welke dan ook op den bepaalden dag
verfcheen, niet zijne knods(?) in den gordel. Then hij zich
nederzetten wilde, gelastte de regier hem te blijven flaan,
dewijl de partijen , ingevolge den loop des regts , hunne zaak
ftaande verdedigen moesten. Na de ingebragte klagten van
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den bouwmeester, en de verdediging van den Sultan, welke
aanvoerde, dat de verminkte handen niets dan eene billijke
traf voor de verminkte granietzuilen waren, gehoord te heb.
ben, ging de regter tot de uitfpraak van het vonnis over,
hetwelk inhield, dat, hoe laag ook de Moskee door des
bouwmeesters fchuld geworden wogt zijn, dezelve ten allen
tijde toch tot het houden van het gebed gefchikt was, en
dat, hoe kostbaar ook de fleen der zuilen was, dezelve toch
altijd fleen, en niet vleesch en bloed was; dat de kunftige
bouwmeester nu van zijne wetenfchap het voordeel miste,
en zijn gaxfche leven en bedrijf nu alleenlijk zich cot eten,
drinken en de opvoeding van zijn kroost bepaalde; dat diensvolgens de Sultan verpligt was in zijn onderhoud te voorzien,
ten ware hij liever, ingevolge de wet der wedervergelding,
zich ook de handen wilde laten afhouwen. De Sultan leide
den aanklager daarop een goed inkomen toe, waarmede de
bouwmeester tevreden was, en zijne geregtelijke aanklagt en
verklaring liet vernietigen. Nadat alles geëindigd was, ver.
ontfchuldigde zich de regier bij den Sultan, dat hij de hem
toekomende eer, gedurende den tijd, dar hij de bediening
van zijn ambt vervulde, niet bewezen had. „ Gij hebt regt.
matig gehandeld," antwoordde de Sultan, „ en zoo gij mij
in het fpreken van regt voor den bouwmeester voorgetrokken
hadt, zou ik u met deze kuods ter neder geveld hebben." —
„ En indien," hernam de regter, „ mijn magtige gebieder
zich niet naar mijne uitfpraak had willen fehikken , zoo zou
ik dezen geregtsdienaar te hulp geroepen hebben." Waarop
hij eene gordijn opligtte, waarachter eene giftige 11ang hare
tong voorwaarts flak, maar, van den regter toegefproken
zijnde, zich wederom in hare fchuilplaats begaf. De Sultan
kuste den regter de hand en begaf zich naar zijn paleis terug, zich voornemende, zelf, naar dit voorbeeld, de geregtigheid te handhaven en de wetten na te komen."
Bij de liefde tot regtvaardigheid, naauw in het Islarnitifche Staatsregt ingeweven en in alle Oosterfche vertellingen
eene hoofdrol fpelende, is deze anecdote geenszins onwaar
-fchijnlk.
DE ZONDAG IN NOORD-AMERIKA.

Het vieren van den Zondag bepaalt zich in Noord-4,nerika
niet, gelijk bij ons , tot het zamenkomen in de kerk. Men
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viert den ganfchen dag. leder gaat uit de kerk naar huis,
en weldra ziet men op de ftraten geene wagens — geene mannen , vrouwen of kinderen meer. Opdat er geene rijtuigen
kunnen doorkomen , worden de Eiraten in de nabijheid der
kerken met kettingen , twee voet boven den grond , afgef oten en verfperd. Dan heerscht overal eene flilte, alsof men
zich in eene verlatene flad bevindt, door welke daags te voren de vijand is getrokken, en waar hij hechts dooden heeft
achtergelaten. De wet in den Staat New-lork verbiedt op
Zondag alle vermaken, als jagt, fchijffchieten, (pelen, harddraverijen enz. Geen tapper of floker mag fterken drank ver
geen koopman zijne waren overdoen.
-kopen,
Men legt den dinerikanen intusfchen wel eens te last, dat
velen hunner, in eigene woning als opgefloten, zich weinig
met Bijbellezen ophouden, maar de fchaduw, die hen verborgen houdt, fotns gebruiken, om juist niet altijd vrome
werken te doen. Eenigen, zegt men, geven zich hartstogte.
lijk aan het fpel over, dat in Armerika te verderfelijker is,
dewijl de fpelers, daar zelfs de onfchuldig(le fpelen in het
openbaar verboden zijn, in het geheim gevaarlijker, ja de
gevaarlijkílen, zich veroorloven. Anderen drinken zich dronken in huis. Velen onder de arbeidende klasfe gaan na de
kerk te bed liggen. Men vindt hetzelfde in Engeland, als
gevolg van dezelfde oorzaken. Het Protestantismus, dat gedurende den Zondag flute en nadenken vordert, en alle foorten van vermaak uitfluit, heeft daarbij Hechts voor de hoogere flanden in de maatfchappij gezorgd. Deze geheel ver
(geestelijke, intellectuéle) viering van den Zondag-ftandelijk
past voor ontwikkelde geesten, en is gefchikt, om de voor
nadenken vatbare zielen op eene uitbekende wijze te verhef
maar dezelve voldoet aan noch voor de geringere volks -fen;
Nooit zal men het zoo verre brengen , dat menfchen,-klasfe.
die de geheele week door ligchamelijken arbeid verrigten,
den ganfchen Zondag met denken doorbrengen. Men wei
hun openbare vermaken; in het verborgene geven zij-gert
zonder teugel zich aan grof zinnelijke genietingen over.
In Masfachufetts behaal eene wet, volgens welke lieden,
die des Zondags reizen , aangehouden en tot eene geldboete
veroordeeld kunnen worden. Degene, die dringende redenen
heeft, om zich naar eene andere plaats te begeven, moet
eene bijzondere vergunning tot eene Zondagsreis vragen. De
MENGLEI. 1838. NO. 8.
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koetfier, die zonder een zoodanig verlof zich op weg be.
geeft, verliest zijn patent voor drie jaren.
Voorheen was ook de postdienst op Zondag afgebroken.
Geen brievenmaal werd verzonden. Maar federt eenige jaren
is men van deze ftrengheld een weinig afgegaan. De verandering wordt door de meesten goedgekeurd ; doch de Pres
byterianen beklagen zich bitter daarover, en meenen,daarin
eene reden te meer te vinden, om den geest der eeuw van
ongodsdientiigheid te befchuldigen.
-

EEN PAAR ENGELSCLIE ANEEDOTEN.

„ V eelligt ," dus verhaalde de Engel/the Dichter c o L Ein een gezelfchap te zijnen huize, waar ook ik mij
bevond, „ veelligt herinnert zich de een of ander onder u
den vermaarden Acteur c o o K E. Ik was te Dublin, toen hij
daar, in de rol van M E 1 N A U, in K O T z E s U E's Menfchenhaat en Berouw, optrad. Op het tooneel komende, verrieden zijn fiom fpel, zijne houding en gebaren groote gemoedsbeweging. Het publiek vond deze wijze van voorflelling
hoogst vernuftig; het applaudisfeerde luid en lang, eer de
kunfienaar nog den mond geopend had. - Toen het hem einde
mogelijk werd zich te doen verftaan, begon hij , op de-lijk
hut wijzende, te hameien: „ Deze hut — deze hut --";
vervolgens sloeg hij zich op de borst, voor het hoofd, en
ging, met alle kenteekenen der íterkile gemoedsbeweging, het
tooneel op en neder. „ Heerlijk ! — Hoe geheel natuurlijk ! —
Hoe meesterlijk !" hoorde ik achter, voor en naast mij zeggen , en alle handen , de mijne uitgezonderd, vereenigden zich
van nieuws in het daverendst handgeklap. Gedurende den
ílilíiand, dien dit in zijn fpel veroorzaakte, was c o o K E tot
bigt aan de kast des fouffleurs getreden; ik zag, hoe hij den
armen "drommel, die daarin zat, grimmige blikken toewierp;
ik hoorde de woorden, die te zijnen behoeve van.daar ge
werden, zeer duidelijk; maar ik bemerkte tevens,-fproken
dat zij voor hem verloren gingen. Als overweldigd van gevoel, trad bij nog meer vooruit, en zeide tot de hem aan
vergadering: „ Ik fta voor een publiek, dat groo.-fiarend
tendeels uit kooplieden beftaat, en gevolgelijk de waardij van
het geld kent. Duizend pond, mijn ganfche fchat , dien ik
eenen vriend geleend had , zijn voor altijd verloren gegaan !
—•
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En mijn zoon -- o! vergeeft het gevoel eens vaders ! — mijn
eenige zoon — nooit ftreed een, dapperder jongen voor de
zaak zijns vaderlands — is in den flag gebleven! Vóór weinige uren ontving ik de tijding. Maar, Code zij dank! hij
flierf voor zijnen Koning !" Hier greep hem de fmart zoo geweldig aan, dat hij geen woord meer vermogt te uiten; hij
hield den zakdoek voor de oogent en waggelde van het tooneel. Het handgeklap, dat zoo 4raks zijn fpel had gegolden , werd thans door de deelneming in zijn beklagenswaardig
lot gewekt; een donderend applaudisfement verzelde zijn aftreden, en een andere tooneelfpeler verfcheen in zijne rol.
„ Maar, mijn lieve Heer COLE RID GE," neide , na eene
korte pauze, een van het gezelfchap , „ zoo veel mij bewust
is , had c o o RE nooit een' zoon !" — „ Even min als dui.
zend pond," hernam c OLE R ID G E; „Hechts zelden bezat hij
gelds genoeg om zijne wijnfchulden te betalen. Ook dien
avond had hij zoo veel gedronken , dat hij niet in ƒlaat was,
zijne rol zich te herinneren. Ten einde zich een' eervol.
len aftogt te verzekeren, improvifeerde hij de roerende gefchiedenis van het dubbele verlies." — „ Hij had dus zijn
genie uit den bodem eener flesch opgevischt!" zeide een der
hoorders. — „ Ik vraag u wel verfchooning," hernam c oL ER ID G E; „ uit den bodem van verfcheidene flesfchen; hij
kon veel verdragen, maar moest evenwel dien avond zich in
een rijtuig huiswaarts begeven."
Thans viel het gefprek op hetgene eigenlijk en met regt
genie mogt heeten, en zoo Op G A R R I C K. - „ G A R R I C K,"
dus nam C O L E RI D G E het woord ,„ was een uitflekend
en, naar den fmaak, de behoeften en de vorderingen van zijnen tijd, volmaakt Acteur, maar — geen Genie. Ware hij
dit geweest, hij zou zich een beter beoordeelaar der geest
anderen betoond hebben. Hij veroordeelde in-vruchtena
het Drama al het echt oorfprgnkelijke, ongewone en voor
nam daarentegen het zoutelooze, afgefletene,-treflijk,n
duizendmaal gebezigde in befcherming. Aan hem hebben wij
goeddeels het thans zoo zeer in het oog loopend verval der
Tooneelletterkunde te danken. Hij gedroeg zich omtrent dezelve, gelijk een met den aanleg van een grootsch Park be
laste tuinier doen zou , wanneer hij de fchaar aan eiken en
dennen, aan de koningen des wouds legde, om dezelve als
heesterplanten te befnoeijen. Het vastfie geloof aan zijn genie moest zwichten voor zijne nagelatene fchriften." — „ Ik
ben," fprak nu een grijsaard uit het gezelfchap, „ waar
onder u allen, die een íluk van GAR--fchijnlkdeg
R I C K voor de eerfie maal heeft zien ten tooneele voeren.
Het viel. De naam van het fink is mij ontfchoten; maar ik
herinner mij nog zeer wel , dat een Koning met zijne twee
zonen de hoofdperfonen waren. Het publiek hoorde de lange
en langwijlige redenen dier heeren met voorbeeldeloos geduld
aan, tot aan het vijfde bedrijf, waarin de Koning, door
G A R R I C K zely' gefpeeld, op zijn flerfbedde liggende, zich
Gg2
--

,

432

EEN PAAR ENGELSCHE ANEKDOTEN.

ernfUig bezig hield met zijn rijk onder zijne belde zonen te ver.
deelen. Hij deed zulks met deze woorden:
„ Jointly 'twixt you, my crown I do bequeath."
(U beiden, elk een deel, vermaak ik mijne kroon.) Vóór
nu de zonen den tijd hadden, om hunnen vader voor deze
onpartijdige erfmaking te bedanken, riep eene flem in den bak :
Then, Gods! they 've got just half a-crown a piece."
(Dan, Goon! erft elk van hen juist eene halve kroon!) (een
geldftuk.) Deze woorden verbitterden de laatfte oogenb'ikken des regtvaardigen Konings; het publiek barstte in een
fchaterend lagchen uit , hetwelk al de kunst van G AR R I C K,
om regt aandoenlijk te fterven, niet in flaat was te onderdrukken."
DE VR'JJIIEID.

Vrijheid ! dochter van den Hemel,
Vaak ,door 't menschdom fnood miskend,
Door tirannen wreed verbannen,
Als de teellier van eilend'.
Vrijheid! beurtlings aangebeden,
Wreed gelasterd en gefmaad;
Nu een regen mild van zegen ,
Dan in fchijn het vreeslijkst kwaad.
Neen! — geen flaven kunnen vatten
't Heil, dat door u wordt geflicht;
Ach ! hunne oogen zijn bedrogen ,
Scheem'ren bij uw hemelsch licht.
't Is geen vrijheid, die zij wenfchen;
't Is van vrijheid flechts de fchijn:
Band'loos woelen is 't bedoelen;
Dat, dat fchijnt hun vrij te zijn
Neen ! — die naar uw heil wil trachten,
Zij geen flaaf van 't nietig flof!
Heer der aarde, blijk' zijn waarde
In het voorwerp van zijn' lof.
Deugd en Godsdienst! leert het menschdom
't Heil van waarlijk vrij te zijn;
Uw vermogen oop'ne de oogen,
Nog verblind, helaas! door fehijn.
Vrijheid! blijf heeds lieflijk bloeijen;
Strooi uw heil met milde hand;
Stort uw zegen allerwegen
Over 't dierbaar Nederland

MENG EL WERK,
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN
JAN VAN \ALRÉ.

(Vervolg en floc van bl. 389.)

Zietdaar u, M. H. , onzen

VAN WAL R t in zijn leven , opleiding en werkzaamheden gefchetst. Weinige
trekken mogen thans volflaan , om u den man in zijn karakter nog eenigzins nader te doen kennen. Zijn gelaat zal u niet geheel onbekend zijn. Een van zijne
afbeeldfels prijkte aan 't hoofd der Dichterenrei in den
Muzen - Almanak (*) , — een ander voor zijne dichtbundels, Heidebloemen genaamd, — beide welgelij.
kend. Zijn gelaat was een getrouw afbeeldfel van zijn'
geest en hart. Zijn levendig, diepdenkend en navorfchend oog teekende zoo wel een juist oordeel , fnelle
bevatting , fijn vernuft , als 't ten fpiegel firekte van zijn
opregt, goed , minzaam en gevoelig hart ; terwijl op zijn
ganfche gelaat eene kalme rust en tevredenheid, met eene•
Democritifche opgeruimdheid , lagen verfpreid, zoo als
zij in al zijne woorden en fchriften ftonden afgedrukt.
Gelijk hij uiterlijk fcheen , zoo was hij innerlijk , en gelijk hij was , fprak en deed hij. Met een warm godsdienllig hart, was hij opregt en trouw, een vijand van
alle veinzerij , gemaaktheid en fiinkfche ftreken , zachtmoedig in zijn oordeel over anderen, streng voor zichzelven. Bij nederig zelfgevoel, was de eer van kundigen
hem dierbaar, doch alle eerbejag vernederend, — ja ik
zie nog den fpottenden glimlach, waarmede hij mij, toen
ik hem , niet lang geleden , gelukwenschte met zijne zoo
wél verdiende benoeming tot Lid van het Koninklijk Inflituut , dit ten antwoord gaf: „ Beter laat , dan nooit 1
„ Anderen worden gekozen in de verwachting van hunne

(*) Achtlte Jaargang, 1826.
NENGELW. 1838. NO, 9.
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„ vruchten. Ik heb de zelfvoldoening , dat zij mij ge„ nomen hebben om 't geen ik geleverd heb. Nu is 't
„ uit ! In mij kunnen zij niet bedrogen worden." Gaarne erkende hij echter verdieníien in anderen , en geen
onderfcheid van rang of fiand maakte bij hem daarin ver
Voor elk welwillend en dienstvaardig, deelde hij-fchil.
met geheel zijn hart in de vreugde of droefheid van anderen , en deed den armen veel , zooveel hij kon , wél.
Voor zijne kinderen was hij een trouw vader , en later
de geliefdfte vriend , die , te midden van den Aartsvaderlijken of huifelijken kring zijner kinderen en kindskinderen , de kern en blijde deelgenoot van aller vreugde was.
In den gezelligen kring der verkeering verbande hij, als
niet een' tooverfag , alle hooffche gedwongenheid , en
hield het onderhoud altijd levendig door zijne belangrijke
gefprekken of geestige anecdoten; terwijl hij , door eene
,milde hand vol Attisch zout en luimige zetten , den vrolijken lach deed fchateren. En wat hij voor zijne vrienden way , hoe hartelijk en trouw , zullen zij niet ligt
vergeten , die dezen naam mogten dragen ; offchoon van
zijne tijdgenooten Hechts een enkele hem overleefde , alle
anderen hem ontzonken in het graf. In zijne laatfte jaren mogt hij onder dezen den éénigen B I L D E RD IJ K
tellen. (*) Vreemd zal u deze naam hier klinken. En,
waarlijk! fterker contrasten in geaardheid waren bezwaarlijk te vinden, dan BILDERDIJII en WALRI. En
toch trok kunstmin beider hart tot één. Innige hoog
voor der Opperdichteren Vorst boeide .den laat -achting
aan den beklagenswaardigen lijder onder zelfkwel -ften
terwijl zijn letterlievend onderhoud , zijne harte -linge;
bemoediging of boertende fcherts B I L D E R D IJ I:-lijke
niet zelden opbeurde , en deszelfs bitteren wrevel tot
wederkeerige , warme vriendfchap deed overgaan. V A N
WALRE bleef hem bij tot aan zijnen dood, en huldigde hem aan zijn graf. Als eene proef dier vriendfchap
(*) Eenige brieven van dezen aan j. v A n w AL R 1 zijn
te vinden in de .Brieven van a ii, D E n D ] J c. , III, bl. 30G-316.
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moge het volgend onuitgegeven gedicht ftrekken , aan
IJ K op zijnen laatílen verjaardag , na een
vroeger onderhoud over zijnen afkeer van het leven ,
toegezongen :
B IL D E R D

Voor 't zilvren hoofd , dat vijftien lustren kroonen ,
Waar hooge kunst en wetenfchap in wonen,
Waar PH 0 E B U s heilig vuur in gloeit,
Klink' 't vreugdelied van vrienden, dichters, wijzen,
Van blonde jeugd en onverítompte grijzen:
„ God lof! nog leeft die ftam, en bloeit!"
Ja, Meester! reeds toen dons mijn kin nog dekte,

Was 't uwe lier, die 't dichtervonkje wekte,
Dat ik der Muzen wijden dorst.
Gij zijt flaag hoog en hooger opgevaren ;
Ik roerde 11i1, Hechts voor mijzelv', de (naren;
Ik dook: gij blonkt als Dichtervorst 1
Een reeks van meer dan vijftig zonnekringen
Hoorde ik verrukt, gelauwerd Bard! u zingen,
En neuriede, op uw' toon, mijn lied.
Gij zweefd' — ik kroop. Zoo kwamen wij, o Vader !
Toch 't wachtend graf, als grijze vrienden, nader....
Wij zien er in, maar vreezen 't niet.
Hoe ook de loop, het lot was van ons leven,
Wat lust of last ons de Almagt hebb' gegeven:
Al, wat die bron ooit biedt, is goed.
Zij ook de kracht ons dorrend rif onttogen:
Liet niet de Algoede ons denkend zielsvermogen,
Dat ons voor alles troosten moet?
Wil dan dees dag, o vriend ! bemoedigd vieren!
Leg voorts uw hoofd ter ruste op uw laurieren,
En ken de toekomst, als 't voorheen! —
Laat, tot mijn graf, me uw vriendfchapslicht heftralen!
Of, blijf ik na, 'k zal, bij uw zerk, herhalen:
„ Zoo'n licht geeft iedere eeuw naauw éénl"
VA N WAL R t hield woord. Drie maanden later ontfliep B 1 L DE RD IJ K. Weenend fiond hij aan zijn graf.
Hh2
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En toen op den 4 Februarij des volgenden jaars de Rederjkkamer DE WIJNGAARDRANKEN 's mans verdienften
huldigde, en zijnen naam in een' gedenkfleen vasthechtte
aan de kerkzuil boven zijne rustplaats , zong de grijze
V A N w AL R É, met jeugdige kracht en edel vuur,, den
lof eens vriends, door zoo velen verzwegen, door zoo
velen in blaam verkeerd. Mijns ondanks weerhoud ik
mij, u dat heerlijk lijkdicht mede te deelen: de tijd ge•
doogt 't niet, en dringt mij, u thans nader bij den
Dichter te bepalen , dien wij als Mensch leerden hoog
-fchaten.
Mogt ik mijzelven weinig voldoen, waar ik u, M. H. ,
onzen v A N W A L R t als Mensch trachtte te doen kennen ;
met dubbelen fchroom aanvaard ik mijne taak, om u zijne verdienften als Dichter te fchetfen. Die verdienften
te beoordeelen, durf ik mij , als ongewijde, naauwelijks
vermeten ; terwijl mij de nagedachtenis des vereerden Dichters te dierbaar is , om niet te vreezen , zijne verdien(len
te kort te doen. Hierin alleen vind ik mijne bemoediging , dat zijn roen1 reeds federt lang ver boven mijne
waardering gehandhaafd is door de bevoegdfle regters.
Ik wil u dan flechts eenig verflag geven van zijne uit
dichterlijke nalatenfchap, en ze, hier en daar met-gevn
enkele proeven , aan uwe fchatting overlaten. Dezelve
verdeelt zich in Tooneel- en Mengelpoëzsj , in den ruimen zin des woords. Vangen wij aan met de eerie.
VAN W A L R É's Tooneelpoëzij beftaat in twee vertalingen , beide naar het Fransch de eene , de Ontwaking
yan E P I bi E N I D E s te Parijs een Blijfpel naar D E
FLINS, in 1791; de andere, RENAUD D'AST, of
tie Winteravond, Zangfpel , naar R A D E T en B A R R It,
in 1803 uitgegeven, en alhier, onder toejuiching, ten tooneele gevoerd. Beide getuigden van zijnen aanleg tot
Tooneeldichter, van zijnen geraiakkelijken en losfen dicht
algemeen. Doch vroeger had hij reeds ge--trani'
toond , en zulks later bevestigd , wat hij in het oorfpronkelijke, en wel in de hoogere Tooneelpoëzij, vermogt.
Reeds in 178b gaf hij zijn Treurfpel , w I L L E D1 D E I,
;

,
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Prim van Oranje, in 't licht ; in 1821 , zijn DIE D Een WILLEM VAN HOLLAND, medeeenTreurfpel , en fchier gelijktijdig zijn Gedachtenisofer aan
WARD B I N G L E Y, 't welk in 1818 zou zijn opgevoerd te 's Gravenhage, ware niet de groote WAT TIER
Z I E S E N 1 S, welke de voornaamfte rol had op zich genomen , in de uitvoering verhinderd door eene gebiedende, doch niet te voorziene, reden. Overigens hebben
wij nog enkele losfe Fragmenten van zijne C A L L 1 R14 H o i< en anderen Tooneelarbeid, in zijne overige dicht
opgenomen. Al dit opgenoemde u onder het oog te-werkn
brengen , mogen wij niet. Bepalen wij ons kortelijk tot
zijne beide Treurfpelen.
Het eerfle heeft ten onderwerp den vermoedelijken aanflag op het leven van W 1 L L E NI I, in 1572 , tijdens den
bloedigen Bartholomeusnacht , door de Koninginne-Moeder van Frankr k, CATHARINA DE MEDICIS, gefineed, en die door een zijner eigene Legerhoofden,
ERNST VAN 1.7 A N D E S L O O, volvoerd, doch in tijds
door hemzelven aan den Prins ontdekt zou zijn geworden. (*) Meer meldt de Gefchiedenis hiervan niet, en
de Dichter is hieraan getrouw gebleven. Alleen heeft
hij VAN MANDESLOO eenen Eedgenoot op zijde gefteld , geheel aan het gezag van Rome en de heerfchappij
van Spanje verknocht, die hem tot den aanfiag zou heb
aangevuurd, doch over wiens listige drangredenen-ben
het geweten, offchoon na lange weifeling, zegepraalde.
Beider karakters , het listig verraad des eenen , de zwak
doch tevens regtfchapenheid des anderen, zijn mees--heid,
terlijk volgehouden en levendig geteekend , gelijk w I LL E M in zijn vast vertrouwen , onverfchrokken moed en
ware grootheid waardiglijk voor oogen gefield ; terwijl
het geheel, in krachtige taal en gefpierde verzen, een
kostbaar werk heeten mogt van den 26 jarigen Dichter.
Het ítuk fpeelt in drie Bedrijven, en werd misfchien
daarom alleen nimmer ten openbare tooneele gevoerd , geRIJK

(*) WAceNAAR,

Ird. His:. VI. bi. 389.
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lijk VA N WAL R É zelf vooraf berekende , omdat het
geene vrouwenrol heeft , hetgeen zonder onnatuurlijkheid
niet kon verholpen worden.
Tot eene proeve ftrekke hier de alleenfpraak en zelf
rijd van VAN M A N D E S L o o uit het laatfie Bedrijf. —-fi
Het tooneel verbeeldt 's Prinfen legerplaats in den omtrek van Bergen in Henegouwen met wachten in 't verfchiet. Zijne tent is gedeeltelijk geopend , zoodat men
zijn rustbed ziet. 't Is nacht — de nacht , waarin MA ND E s L o o den aanslag zou volvoeren. Eene groote lamp
of toorts verlicht het tooneel. Nadat de Prins zich gewapend ter ruste heeft gelegd, met de woorden:
,

Maar nu, getrouwe vriend! beveel ik , wel te moede,
Mijn' geest den zachten ílaap, mijn leven aan uw hoede,
treedt r r A N D E S LOO voorwaarts van de tent af,, en
zegt ter zijde:
Uw leven aan mijn hoede ! .... 0 ja! vertrouw op mij ! .. .
Zooras de flaap u boeit , is u de dood nabij.
(Hij wandelt, vol gedachten, heen en weder.)
'k Zal MEDICIS en FLIPS en Rome aan mij verpligten;
Mijn hand, tot 's Hemels eer, een gloriedaad verrigten...
En nogtans beeft zij .... uit wat oorzaak? is het goed,
't Geen zij verrigt, wat is 't, dat haar dan beven doet ?...
Gewis de grootheid van haar doel! In mijn gebeden,
Hoe heilig, ging zelfs vaak een fiddring door mijn leden....
Houd moed, mijn ziel! houd moed ! ... Nog maar één oogenblik,
En N AS s A U'S ílroomend bloed bevrijdt u van dien fchrik !
(Hij gaat bij de tent en keert weder.)
De flaap, dat beeld des doods, heeft reeds, door zijn vermogen,
Den afgematten Prins alle aardfche zorg onttogen .... .
Het ,00genblik genaakt.....
(Hij treedt naar de wachten.)
Bezet het bosch, mijn wacht!
En neem den toegang tot het leger trouw in acht.
(De wachten vertrekken.)
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Zoo ben ik dan alleen ? ... Kan niemand mij befpieden ?
(Hij ontbloot den dolk.)
Welaan... Maar langs wat kant zal ik de wraak ontvlieden?.,..
Laat ons niet vreezen 1... Hoe!... mij dunkt, ik hoor gerucht,...
Geen nood! verkloeken we ons....
(Hij nadert den Prins, doch deinst terug, en fieekt den dolkop,)

Maat, ach 1 warwil die zucht,
Wat wil die zucht, o Vorst ?.... wat baart ze mij een fmarte !
In weerwil van mijzelf dringt mij die zucht door 't harte!
Gevoelt ge, ellendig Prins! ook flapende, uw gevaar ?
Of ziet ge, in uwen droom, mij, als uw moordenaar?
Uw moordenaar in hem, op wien ge, als vriend, wilt bouwen,
Ja aan wiens hoede gij uw leven durft vertrouwen ! .. .
O doodelijk verwijt voor mijn beklemde ziel! ... .
Die zucht toont mij den llrik, waarin mijn deugd verviel! —
O Hemel! zal mijn hart een deugdzaam vriend vetraden?
Wordt ooit uwe eer verhoogd door bloedige euveldaden? --,
'k Zwoer ie ED IC is zijn' dood ; — wat is het lot verwoed,
Dat mij een moorder of meineedig worden doet! —
Algoedheid! wil den ilrijd, die mij verfcheurt, verkorten!
Ruk mij van d' afgrond weg, wiens rand dreigt in te !torten!
Befluit Gij zelf in mij , die niet befluiten kan 1 —
Ik weet, ik ken mijn pligt, en echter 'k gruw er van!.
Maar, welk een zwakheid! zou mijn ijvervuur verkoelen? —
Zou 'k voor een mensch meer liefd' , dan voor de kerk ge.
voelen ?
Dan voor den Hemel zelfs ? — Onmogelijk ! -- Welaan !
Geen twijfling moet, op nieuw, mijn woede tegenliaan!
CHij rukt den pook weder uit, en nadert den Prins,
doch minder ítoutmoedig dan te voren. Wanneer hij
de bedfponde genaderd is, roept de Prins in zij.
neu droom uit:)

ja!

C0LIGNI!

ik volg!

(M A ti DE s L 00, verfehrikt terugdeinzende.)
Hoe !.... Cor.iGNI ?.... Kan'ewezen?,...
Moet mij zelfs de enkle naam eens dooden Helds doen vreezen?...
Of waart zijn bleeke fchim om N A s s A U'S leger heen? ...
Zie ik haar ginder niet ? . , .. Komt zij niet herwaarts treé°n ?
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Of is 't begoochling ?.... Neen !.... 't Is waarheid !.... Grijze
Vader!
Zoekt gij uw' moorder ?... Ach ! ik ben 't niet 1.... Kom niet
nader!
ik ben niet fchuldig aan uw wonden, aan uw bloed ! ... .
Help, Hemel! welk een angst prangt, foltert mijn gemoed!
Kan mij , o C 0 L 1 G N 1 ! uw dood de ziel doen vreezen,
Wat wanhoop zal mijn loon, als N A s s A u's moorder, wezen ?
O ftrijd van liefde en pligt ! gij voert mijn angst ten top....
(Na een kort zwijgen.)

Vergeef 't mij, Hemel ! zoo ik dwaal !
(Hij vliegt naar de tent en roept:)
o Prins 1 rijs op!
Uw moorder is nabij! — Hoe zal ik hem ontmoeten?
(W t L L EM, uit de tent tredende, bedaard:)

Wat zegt ge ? een moorder? waar? —
Pd AND ESLOO.
Hier, fchreijende, aan uw voeten 1
Het andere Treurfpel , van v AN WAL RE's zestigja
leeftijd, Zijn DIEDERIJR en WILLEM VAN-rigen
H O L L A N D, was zijnen oorfprong verfchuldigd aan eene
Prijsvraag , eenige jaren vroeger te vergeefs en later op
nieuw uitgefchreven door de tweede kiasfe van het Koninklijk Inftituut, ter vervaardiging van een oorfpronke1ijk , in zichzelf voldoend Treurfpel. Niet zoo zeer door
eerzucht , als wel door vurige liefde voor de kunst gedreven, om mede het verval des vaderlandfchen Tooneels
te keer te gaan , beproefde hij zijne krachten. De keus
van het onderwerp vereerde reeds zijn hart. ' Met geestdrift bezield voor alwat de eer en de gefchiedenis van
het Vaderland betrof, was deze weder de bron, waaruit
hij putte. Kende hij heeds het Tooneel de verhevene befemming toe — waaraan 't immer moest zijn geheiligd,
doch allengs jammerlijker ontheiligd wordt — van eene
zedel jke leerfchool ; geene intrigues eenet dikwijls mis-
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dadige liefde , — neen ! de kracht en werking van de
edelfle aller deugden — der moederliefde , ter verzoening
van twee, tegen elkander wraakzuchtige zonen, — Relde
hij dan ook ter aanfchouwing. En heerlijk slaagde zijne
poging , offchoon ze de lauwerkroon niet behalen mogt.
Een ander vaderlandsch Dichter had met hem gewedijverd ; beider werk viel gelijke goedkeuring ten deel , offchoon aan geen van beiden de prijs werd toegewezen.
Die goedkeuring bemoedigde echter VA N WAL R , om
zijn werk over te geven aan het algemeene oordeel; en
het vond een guntlig onthaal. De meestbevoegden kenden 't de hooge verdienflen van het echte Treurfpel toe,
in eenheid van behandeling, waarheid, levendigheid en
kracht in karakterfchildering, gepaard met naauwgezette
trouw aan de Gefchiedenis en verhevenheid van zedeleer.
Ten tooneele gevoerd, vond het algemeene goedkeuring.
Mogt het al minder fchitterende toejuiching behalen,
waardoor het federt eenige jaren vergeten fchijnt, 't was
misfchien omdat hij wel medelijden en afkeer wist op te
wekken, maar niet door zulke woedende hartstogten en
gruweldaden , waarmede het Tooneel in 't algemeen al
meer en meer verbasterd en bezoedeld wordt, en die hetzelve in eene leerfchool van zedeloosheid dreigen te ver
-kern.
Ik zal dezen lof van VA N WAL B. n's Treurfpel door
geene proeven hebben te ftaven. Velen onder u zullen
het ten tooneele aanfchouwd, en deszelfs uitwerking op
hun hart niet geheel vergeten hebben. De verhalen van
de pest te .4ntiochië , of van het innemen van Ptolemais, de doorgaande taal van ADA mogten mij daartoe,
als fchoone deelen van een nog fchooner geheel, kunnen
dienen; liever befluit ik deze befchouwing zijner Tooneelpoëzij met eene vermaning, door v A N WAL R >; der
Dichtkunst , in zijn Gedachtenisofer aan B IN G LE Y,
op de lippen gelegd:
O Hollands, Neérlards volk! vergeet uw Landshistorie ,
Uwe oude Dichters niet, hun veerkracht noch hun glorie!
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Het misgewas , dat vreemde grond begoochlend biedt,
Blinde u voor 't heerlijk ooft van eigen flammen niet!
Bemin uw moedertaal ; laat die nooit firafloos lastren:
Waar die verbastert, moet de zede ook haast verbastren.
Verhoed dit ! Huldig haar! Niet bij een laf gefpeel,
Maar bij den achtbren toon van 't hooge fchouwtooneel.
Wat taal is zoo bezield, om 't menschlijk hart te ontleden,
Of, door haar tooverkracht, als lenig was te kneden?
Waar dreunt, waar dondert meer de vloek van wraak en ßraf?
Wat tongval, wél geleid, lokt zachter tranen af?
O Neêrland ! Neérlands volk! houd Hollands taal in waarde!
In fchoonheid, rijkdom , kracht wijkt zij geen taal der aarde.
Kleef x o o F T en V O N D E L aan! Verfoei de bastaardij!
't Volk, dat zijn taal verzaakt, zoekt zelf de flavernij.
Nog weinige oogenblikken mag ik van uwe aandacht
vergen , om U VAN WAL R it's verdienf'ten als Dichter
uit zijne Mengelpoézij te doen waarderen. Wij vinden
ze verzameld in zijne twee bundels Heidebloemen, in 1815
en 1816 , en in zijne Hek ftuiting , in 1828 uitgegeven ;
terwijl het overig gedeelte , bij het Gedachteniso fer aan
B I N G LE Y gevoegd , in de meeste Jaarboekjes verfpreid,
of nog onder 's mans nalatenfchap verfcholen ligt. Dezelve is van allerlei aard , en toont ons, hoe VA N
WAL R É , in taal en rijm , in hoogen ernst, in boertende luim, maar bovenal in dit laatíle, der Dichtkunst
meester was. Laat mij u enkele proeven van het een en
ander nog mededeelen.
Wie wordt niet geroerd tot godvruchtigen dank aan
zijnen trouwen Verzorger en Weldoener in den Hemel ,
bij dezen aanvang zijner Cantate , het Oogstfeest :
Een oude van dagen.
De zomer wijkt;
Gods vaderlijke goedheid prijkt
Aan allen kant, op heuvlen en in dalen.
Natuur, naar Gods belle!, door zomergloed geftoofd,
Verheft, tot heil der aarde, alom weêr 't vruchtbaar hoofd,
Mag met een kroon van lagchend ooft,
Van fchoon gewas en goudgele aren pralen.
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Komt, jong en oud! komt, knecht en heer,
Eer gij den oogst begint, uwe aren flaat tot fchoven,
Buigt u voor uwen Schepper neer !
Zingt zijnen grooten naam ter eer!
Prijst zijn weldadigheid, nooit naar waardij te loven
Beurtzang.

A.

Zie, boe ginds, als ftille golven
De zilvren boekweit vloeit !
B.
Zie het graan, dat, langs dien heuvel,
Als goud van Ophir gloeit !
A en B.
Zie heuvelen en dalen
Met fchatten der Natuur, met Gods gefchenken pralen!
A.
Zie 't veldgewas, een kleed,
Rijk in de allerfchoontle kleuren!
B.
Zie, hoe de wijngaard bukt
Door zijne trosfen, vol van geuren t
A en B.
Zie in den boomgaard, op de bergen, in het dal
Den rijkdom der Natuur, den Schepper van 't Heelal!
't Is alles rijk bedeeld met milde zegeningen.
Eene onbekende kracht
Deed , uit den fchoot der aard' , voor 't fterfelijk geflacht,
Een bron van fchat bijfchat, tot nut en vreugd, ontfpringen.
Bewondert en vergaart dan blij
Dien rijkdom der Natuur, 't gefchenk van d' Allerhoogtien !
Bedenk bij elke korl: Ook dit fchiep God voor mij!
Gevoelt dit wél: zoo zult gij vrolijk oogtien!
Van VAN w A L R L'S luimigen dichttrant mogen de
volgende aalen ter proeve zijn :
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Stof.

Dichters! zoekt gij fchoonen lof,
Vaak ontbreekt het u aan ftof,
Om den weg er toe te vinden,
En gij eischt van maag en vrinden,
Dat men u de geestdrift fcherp'
Door een bruikbaar onderwerp. —
't Vaderland , den roem der Helden
Wil verbeelding u doen melden,
En ge omkranst uwe elpen lier
Grootsch met eikloof en laurier.
Maar gevoelt ge uw dichtvermogen
Door geen godlijk vuur verhoogen,
't Snaartuig knarst, de lier klinkt dof,
En uw geest verwerpt die slof.
Bacchus biedt, bij dartle danfen,
U zijn thirfen en zijn kranfen;
Door Falerne's druivenbloed
Wél geprikkeld, wél gevoed,
Tinclen u de vlugge vingren,
Om u met zijn loof te omflingren ,
Maar, hoe vol van Bacchus lof,
Mist gij kracht en moed en fiof.
Lokken u de drie Gezusters ,
Liefdekweekfters , vlammenbluschflers ;
Voelt gij voor haar' fchoonen gloed ,
Wat uw boezem voelen moet;
Zwemt uw geest, bij hare beelden,
In een zee van reine weelden;
Voeren jeugd en deugd en vreugd
U ten toppunt van geneugt;
Wilt gij, onder uw beminden,
't Edelst-bloeijend roosjen vinden ,
't Waardigst voorwerp voor uw' lof....
Deze geeft, die rooft uw flof. —
Blijft gij aan den gloed der wangen ,
Aan het fonklend oogjen hangen,
Aan de netgekloofde kin,
Aan al 't lokaas van de Min;
Toovren lachjens, dartle haren
Paphos klanken op uw fnaren;
—
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Zingt gij met een teedre fmart —
Vaak verheft zich uit het hart
Van het heerlijkst beeld een trilling,
Die uw vuurge kunstverfpilling
Eensflags fluit en uwen lof
Weérbrengt tot gebrek aan ítof! Dichters ! wilt gij zeker wezen
En voor ítof-gebrek niet vreezen:
Voegt u, bid ik, dan bij mij
En verhuist een Boekerij,
Die een lustrum , zonder borstlen ,
Met de rasp des tijds moest worstlen ,
En vraagt niet, of gij misfchien
U ook zonder hof zult zien?
Stof niet hechts , die vingers, handen,
Borst en keel en tong en tanden
Vlekt en fmet en droogt en dooft ,
Maar de drift van hart en hoofd
Zoo geweldig op kan winden,
Dat men fchier bij u, mijn vrinden,
Zuchten zou: och , Democriet!
Door te veel llof zing ik niet!

De be/ehelden Schot, (een Vertel/eltje.)
In zeker koffijhuis te Londen,
Waar daaglijks enkel Adel zat,
Klaagde eens een Engeisch Lord, die, bij een' grooten fchat,
Drie ongehuwde dochters had,
Dat hij om geen der drie (fchoon honderdduizend ponden
Voor elk van haar, tot bruidfchat bij haar' echt,
Voorlang reeds waren toegezegd)
Tot op dit oogenblik nog aanzoek had gevonden.
Hij vraagt op gullen toon en vrolijk boertend: „ Wie,
„ Mylords! heeft gading in mijn drie ?"
Een arm Schotsch Edelman, zoo fchraal van geest als koeken,
Voelt naauw de zoete hoop, die hem dat aanbod geeft,
Of firijkt naar d'Eedlen Lord, en vraagt hem zeer beleefd:
„ Mag ik u om een paar verzoeken?"

Ten flotte ééne proef van v A N W A L R L's Fabeldichtkunst:
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Het Korhoen.
In Schotlands laagst, moerasfig deel
Stond, over eeuwen tijds, een adellijk kasteel;
In een der bosfchen, bij dat ridderlot gelegen,
Kram eens een Korhoen , door den form
Van zijnen troep verdwaald, een tamme Huishen tegen,
En pikte juist met haar op eenen zelfden worm:
Voort! voort! (gromt Tetrax) tage Hen,! durft ge u vermeten
Om, vóór mij, te azen op deez' pier?
Laat los, gemeen, lomp, burger-dier!
Betwist mijn regt mij niet; of zoudt gij dat niet weten?
Zoek ander voedfel; waggel heen, want ik ga voor,
Daar 'k tot den hoogen rang der vogelen behoor,
Die, bij een Rijksplakkaat des Konings, Edel heeten.
Kijk! kijk I kijk! (kakelt feherp Callina) kijk reis aan !
Wat of zich niet al veel op Adel voor laat Paan !
Wel, fchrale pochhans! durft ge u waarlijk Edel noemen?
Op wat verdienden kan uw Hoogheid zich beroemen ?
Hebt ge ooit iets nuts, iets groots, iets loffelijks gedaan?
Kunt gij u, zoo als ik, een nuttig huisdier heeten?
Vindt ge ook, bij nacht en koude, een eigen veilig hok?
Gaat gij , met uw gezin, geregeld ook op flok ?
Neen, Edle Tetrax, die-zoo hoog, zoo groot wilt fchijnen,
Uw toevlugt is een tak; op lagen, natten grond
Kruipt ge in de fneeucv en wordt een fmul voor Hermelijnen.
Gij zijt, Heer Nergensthuis, een nutloos vagebond !
Vlieg naar de torenfpics , ga op den weerhaan ílrijken ,
En, wilt gij naar beneden kijken,
Ligt dat u zelfs de Struis een mus chje fcbijnen zal.
Maar zien wij dan op u naar boven,
Dan wordt gij in ons oog (gij moogt het vrij gelooven ,
Hoogeedle Jonkheer !) nietmecal !
-

Onnoozle Klokhen! (laat zich trotféhe Tetrax hooren)
Gij weet niet, war het zij, uit Edel bloed geboren
En boven 't gros te zijn; leef gij maar vergenoegd
Zoo voort-; doch ('t zij door u niet euvel opgenomen!)
Ik neem de pier voor mij; dat is zoo als het voegt.
En fpottend vliegt hij met den worm in 't hoogst der boomen.
De Hen oogt beide na, doch mist haar wettig deel.
--
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Mevrouw de Burggravin, Meestresfe van 't Kasteel,
Komt, juist dit oogenblik, door 't bosch, en werpt, tot voeder,
Het pluimvee kruimpjes voor, terwijl heur zoon of broeder
Haar met zijn jagtroer volgt en fcherplijk tuurt en loert ,
Of zich ook eenig wild in flruik of takken roert.
En 't Edel Korhoen heeft den worm naauw in zijn darmen,
Of ligt, door 'tdoodlijk fchot, reeds op den grond tekermen.
De Hen, fchoon wat verzet, vreest zulk een noodlot niet,
Pikt rustig voort, en lacht om 's Edelmans verdriet.
I elaas! gelukkig dier (zucht Tetrax, door de zwavel
En 't lood gekwetst en met den dood reeds op zijn' fnavel)
„ Heb derenis met mij , maar grief mij niet door fpot!
„ 'k Voel nu de nietigheid diens Adeldoms , die klanken,
„ Die loutre praalzucht zijn beftaan ílechts heeft te danken,
„ Niet van Verdienften flamt , maar van het blinde Lot.
„ Ik voel 't (en met die fpreuk ging Tetrax voor Sint Velten)
Een Edelman in naam is maar een dwerg op Felten."
De ware wijsheid is des Adels fchoonfte kroon.
Fortuin of afkomst fchenkt en waardigheid en troon:
Maar nutte wijsheid maakt (wat lot noch afkomst kan)
Alleen den eedlen held, den waarlijk grooten man.
Ik moet ten einde fpoeden. Bedrieg ik mij niet, dan
zal het medegedeelde ook u aan onzen VA N WAL P. t
eene waardige plaats op den Nederlandfchen Zangberg
hebben doen toekennen , -- gelijk hem die openlijk door
eenen BILDgRDIJK, (*) COLLOT D'1;$CURY (t)
en V A N K A M P E N(§) is toegekend. Zijne dichterlijke
verdienllen werden dan ook reeds vroeg gehuldigd door
het Kon. Ned. Inflituut , van welks tweede klasfe hij
jaren lang Correspondent en op 't laatst Lid was, door
de IIaarlemfc/e, Utrechtfche en Leid/ehe Maatfehappij
van Letterkunde , welke 't zich tot eer achteden , VAN
W AL R É onder hare Leden te mogen tellen, En is zijn
naam door zijne werken voor de vergetelheid bewaard,
zijne nagedachtenis zal in zegening blijven, door onuit(*) Nieuwe Vermaking, bi. 175 en 176.
Hollands Roem, IV D. 2 St. bl. 542.
(§) Cefeh. der nieuw. Letterkunde, IV. bi. 523.

(t)
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wischbare herinnering aan de beminnelijkheid van zijn
hart, zoo lang er nog één van zijne kinderen of kindskinderen, die hem als den besten vader beminden en in
eere hielden, — zoo lang er nog één zijner vrienden
leeft , die zich op zijne vriendfchap mogt verheffen.
Zijn (loffelijk overfchot ligt ter plaatfe, waar hij zoo
gaarne tot ern(lige overdenkingen plagt ter neder te zitten, — op het kerkhof te Overveen. Een eenvoudige
lijkíleen dekt daar zijne rustplaats. Tot aanwijzing (Iaat
er op gegriffeld :
JAN VAN WALR1,

geboren 22 Augustus 1759,
overleden 21 December 1837.
Behoefde er meer op te flaan , dan zijn naam , om —
zoo wij immer dien Rillen Godsakker mogten bezoeken
— ons te doen denken aan eenen Edele van ons geflacht ?
C. W. HUFELAND , ALS ARTS EN AKADEMIELEERAAR.

(Vervolg van bl. 285.)

B

E R T U C H meende het ook wél met mij. Hij werkte
op, mij,door zijne veelvuldige kundigheden, en deed mij,
door zijne uitgebreide betrekkingen en mededeeling van
letter- en ander nieuws , veel dienst. Hij was onvermoeid werkzaam , zoo wel door de vele kunstvaardigheid, welke hij bezat, als door aanhoudende letteroefening. Ik had opwekking noodig door anderen, en ik
had behoefte mij te uiten.
Zoo was toen ter tijd in het zoogenoemde Athene van
Duitschland voor mij een bijzonder Athene; en ik moet
het als eene bijzondere leiding der Voorzienigheid befchouwen, welke zulk eenen grooten invloed op mijne
verdere vorming heeft uitgeoefend , dat ik de eeríie
tien jaren van mijne ontwikkeling, bij de intrede in de
wereld, in den kring van zulke uitftekende mannen heb
mogen doorbrengen.

C. W. HUFELAND, ALS ARTS EN AKADEMIELEERAAR. 1

49

Hier ontwaakte ook mijne zucht, om als Schrijver op
te treden , welke reeds lang in vlij• gefluimerd had. Ik
kreeg daartoe de eerfle aanleiding door de gedragingen
van ME S M b R omtrent het Magnetismus te Tl7eenen.
Het werd door hem naar Frankrijk overgebragt , eti van
daar werden wij met vlugfchriften overladen. Mijn vriend
R E I N HOL D, die juist van Weenen kwam , deelde mij
enkele bijzonderheden mede; B E R T U C H wekte mij op,
en kwam mij met zijne letterkundige kennis te hulp;
mijne aan L I C H T E N B E R G verfchuldigde gezonde Natuurkunde , en de bezorgdheid , door B 0 D E, N I C 0LA I, B I E S T E R tegen het Jezuitismus en bijgeloof opgewekt, waren mij drangredenen te meer, om op te
treden, en het met de Natuur en het gezond verfland
ffrijdige aan te toongin ; en hoe alles flechts zinbedrog ,
begoocheling , zelfs uiting der zinnelijkheid was. Ik dacht
mij daartoe verpligt, meende zulks pligt te zijn omtrent
de wetenfchap, het gezond verfland, de geopenbaarde
Godsdienst en de verlichting. (*) Mijn eerfee letterkundige arbeid was: M E s m E R en zin Magnetismus,
die ten jare 1785 in den Duitfchen Mercurius het licht
zag. W I E LA N D vond er zoo veel behagen in , dat
hij mij een zeer vleijend briefje fchreef, en met hetzelve mij tien dukaten zond. Men Reffe zich de vreugde van eenen jongen Schrijver voor, bij zulk een blijk
van goedkeuring van eenen meester in de kunst ! Mijn
lust en mijn moed werden daardoor niet weinig aangewakkerd om verder te gaan. Ik fchreef nu eene Ver
Kinderziekte (über die-handeligovrtujnde
Ausrottung der Pocken). Ik flelde daartoe de afzondering voor -- even als bij de Pest — het eenigíle middel, hetwelk toen uitvoerbaar fcheen. Er heerschte op
(*) Eerwaardige H VF E L A ND! federt deze uwe eerfie
poging zijn reeds meer dan vijftig jaren verloopen, zonder dat
het gezond verítand de volledige zegepraal heeft mogen behalen. Hoe had anders V A N D E R L E E zulk eenen uitgebreiden werkkring gevonden , en hoe kon de valfche Profeet j o.
n 0 C U S zich op den duur flaande houden? ! ... Vert.
MENGELW. 1838. NO. 9.
Ii
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dat pas eene zeer kwaadaardige epidemie der kinderziekte
te Weimar. Zij gaf mij aanleiding , even als de 'Inncri_
latie , tot menige belangrijke nieuwe waarneming, welke
ik opteekende. Dit was het eerlte boek, hetwelk ik in
het jaar 1787 te Leipzig door G ö s C x E N liet drukken.
Schroomvallig en befcheiden , was ik zeer tevreden , een'
Louis d'or (P) voor het vel druks te ontvangen. De
goedkeuring , echter, met welke dit werk overal ontvangen werd, verraste en ftreelde mij meer; vooral eene
gunftige beoordeeling in de Allgemeine Literatur -Zeitung van F R I T Z E , te Halberfadt. Ik verheug mij ,
de gronden, van welke ik toen uitging, ook nu nog als
vaar en algemeen aangenomen te zien , vooral omdat
zij , even als hetgeen ik verder gefchreven heb , op Na
Ondervinding gevestigd en niet slechts denkbeel--turen
dig uit mijn brein voortgevloeid waren. Nooit heb ik
de pen opgenomen , door deze of gene bijbedoeling gedreven , maar ílechts wanneer ik door een of ander onderwerp zoo zeer vervuld en zoo ftellig overtuigd werd,
dat ik ter mededeeling mij als gedrongen gevoelde.
Later werd ik door een ander onderwerp zeer opgewekt , — de zorg voor fchi ndooden en de JIichting van
een huis ter opneming van de lijken te Weimar. Ik was
van de denkbeelden van J. P. F R A N K geheel doordrongen. Ik fchreef eene Verhandeling over de onzekere kenteekenen van den dood; en ik finaakte de voldoening,
dat zij te Weimar een' algemeenen indruk maakte en
deelneming opwekte. Door de pogingen van de edele
Gravin n E R N S T 0 R F (de weduwe van den beroemden
Deenfchen Minister van Staat) kwam eene inteekening
tot (land, toereikende oní te Weimar het eerste gebouw
van dien aard te Richten.
De waarnemidg der fraaije bewegingen van de bekende
plant, Hedyfarum gyrans genaamd, hield mij een geheel
jaar bezig. Ik had eenige dezer planten gekweekt, die in
mijn vertrek flonden ; hare voortdurende bewegingen ,
zoo wel bij dag als bij nacht , gaven aanleiding tot vele
proefnemingen , vooral niet betrekking tot de Electrici-
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telt. Dit gaf mij aanleiding , om over het leven en de
prikkelbaarheid als het beginfel der levenswerking na te
denken , en daardoor werd eene Verhandeling geboren ,
in welke ik dit denkbeeld het eerst voorftelde en vervolgens verder ontwikkelde. Mijne befcheidenheid hield mij
echter aanvankelijk terug , haar onder mijnen naam uit
te geven. Zij verfcheen zonder naam in het Magazin
der Phyjk van v o 1 G T.
Ik mag hier niet onopgemerkt laten, dat gedurende
de vier Iaatfté jaren van mijn verblijf te Weimar de
hoofddenkbeelden voor mijne Makrobiotiek en Pathogenic
reeds bij mij levendig werden. Zij waren de vruchten
mijner eerfle ochtenduren, wanneer ik ze bewerkte. Tot
het fchrijven mijner lblakrobiotiek kreeg ik aanleiding door
de Historia vitae ét lnortis van B A CO.
De waarneming zoo wel der gezonde als der door zieke gekrenkte natuur verfchafte mij loof, om over het
leven en de levenskracht te peinzen. Daartoe floeg ik
vooral het ei, de zaadkorrel en de ontkieming, zoo
wel in de plant als in de dierlijke bewerktuiging, gade.
Desgelijks ontwikkelden zich hier mijne denkbeelden over
het verbruik der levenskracht door het leven, toegepast
op enkele verrigtingen , op ziekten en krifis ., als de na
gevolgen der zwakte , ook van derzelver v er -turlijke
wel door overprikkeling als uitputting.-minderpg,zo
toen
Ik had
reeds liet juiste denkbeeld van de later bekend gewordene indirecte zwakte van BR 0 w tv (1787
—90) ; dus reeds een' gcruinien tijd vóór men om
BROWN dacht.
Laat mij hier een woord over mijnen ftijl mogen zeg
Ik hoorde later , dat hij goedkeuring verworven -gen.,
en dat men dc juistheid en duidelijkheid van denzelven
geprezen heeft. Op welke wijze heb ik mij dien eigen
gemaakt ? Ik bevlijtigde Inij 1}eeds, de onderwerpen zoo
veel mogelijk juist en bepaald voor den geest te hebben
en te brengen. Ook had ik als jongeling mij op de fludie der Ouden toegelegd en c i c E R o vlijtig gelezen. (*)
(*) II U r E L .+n D, de zoo beroemd geworden practifche
Iii
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Ik houd het voor eene hoofdcigenfchap der Latijutelfe
taal , dat zij den jongeling er toe brengt , kort , bondig
en krachtig te denken en op dezelfde wijze zich mede
te deelen. De inrigting der volzinnen (perioden) bevrordert dit, en wordt oefening in de Logica. Veel nuts
heb ik ook getrokken uit de beoefening der Rhetorica
(ERNESTI Initia) en Uit QUINCTILIANUS. Ook
ben ik waarfchijnlijk veel aan de Franfche Letterkunde
verfchuldigd, die den fuij1 vloeijender doet worden. Veel
mag er ook nog toe bijgedragen hebben , dat ik nooit
fchreef vóór ik geheel van mijn onderwerp vervuld was.
Ik heb Reeds het fchrijven als een verheven en heilig
werk befchouwd. De Schrijver Raat op een verheven
ífandpunt ; hij fchrijft niet flechts voor het tegenwoordig geflacht , maar hij (preekt ook tot de nakomeling
Ik hield mij derhalve nooit alleen met liet te--fchap!
genwoordige bezig , met de gefchiedenis van den dag ,
noch huldigde de Mode: ik zocht een hooger Randpunt;
ik befchouwde hetgeen ik fchrijven ging in verband met
de toekomst.
Den 13 Maart 1787 overleed mijn vader , den ouder
jaren bereikt hebbende, aan eene gierst--domvan57
koorts. Hij ftierf, zoo als hij geleefd had. Hij ftierf
des ochtends , en de f{ralen der zon , die , terflond na
zijn overlijden, in het vertrek vielen , waren ons een
zinnebeeld der ontlerfelijkheid.
Met den dood van mijnen vader begon voor mij een
nieuw tijdperk. Ik moest nu op mijzelven [laan, zoo
wel in mijne artfelijke als burgerlijke betrekkingen. Veel
kwam thans voor mijne verantwoording. Ik bad oor
mij bij te (laan. Wij befloten in het va--.noedigG,
Geneesheer,, had de letterkundige ítudiën niet verzuimd.
Mogten zulke voorbeelden, vooral in onzen tijd, navolgers
wekken ! Vele Medici komen thans aan de 1Ioogefcholen ,
alsof de Geneeskunde geene wetenfchap meer ware , en fpreken over taalkennis als........ Men herinnere zich hier een
gezegde in de í91g. Konst- en Letterbode, 1838. N°. 3. bl.
43. — Yer•t.
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derlijk huis bijeen te blijven. Ik begreep echter een huwelijk te moeten aangaan ; mijn hart verlangde naar een
ander deelnemend hart. Ik werd door twee redenen aan
om mijn voornemen te befpoedigen.
-gezt,
ondervonden,
hoe
dikwijls een ongehuwd Arts
Ik has
zich verlegen en onbehagelijk gevoelt. Ook komt de
ongehuwde Arts , die in de wereld gezien is , dikwijls
in moeije`lijke omftandigheden niet huwbare meisjes en
derzelver betrekkingen. Het kost moeite, niet te kwetfen , en zich op Benen behoorlijken afftand te houden.
Mijne naauwgezetheid vond °fteeds berispelijk, in het
vrouwelijk hart hoop te wekken , die men 'niet gezind
kon wezen immer te verwezenlijken.
Mijne eerfte liefde miste haar doel ; offchoon het zich
liet aanzien, dat haar niets in den weg zoude í1aan.
Een vriend kwam uit verre landen , en plaatfte zich tusfchen beide; er volgde een fmartelijke ftrijd; ik bragt
mijne liefde der vriendfchap ten offer. Nu kwam desgelijks uit afgelegene oorden, een jong , onfchuldi.g ,
vrolijk , zeer beminnelijk meisje naar JVtimar. Ik zag
haar dagelijks in het huis van den Bergraad vor G T ,
bij wien zij woonde. Zij won mijn hart. Ik dankte
God, dat ik eene reine ziel, een onfchuidig hart had
mogen vinden, in tegenoverftelling van de vele misvorm
Ik huwde in de maand November 1787.
-de.
Bijzonder trof mij de mislukking van menfchelijke voor
vooral die mijn vader gedurende mijn verblijf-uitzgen,
te Weimar geJ oesterd had. Een zijner vurigfte wenfchen was Reeds, dat ik hem als Lijfarts aan het Hof
zoude opvolgen. Mijn grootvader en hij , beiden hadden deze plaats bekleed. Hij deedi daartoe al het moge
Maar wat gebeurde? De oudite dochter van den-lijke.
Hertog, een kind van 18 maanden, werd door het asthma acuturn van i I L L A R (krampachtige engborftigNeid) aangetast. Ik behandelde het kind; het frierf reeds
op den derden dag. Dit gaf den jongen Arts niet veel
vertrouwen. De moeder van den Hertog fcheen aan eene
longontsteking te zullen bezwijken. Toen het gevaar op

454

C. W. HUFELAND ,

het hoogst geklommen was , zond men om den flofraad
STARK van Jena. Hij waagde op den 1 Iden dag der
ziekte nog een braakmiddel toe' te dienen. De Hertogin
herílelde. Hij won het vertrouwen in de hoogfte mate.
Dit ongeval verijdelde de vooruitzigten van mijnen vader
voor de toekomst. Ik bleef echter Hofarts , met 100
daalders bezoldiging. Het verdriet over deze teleurgeftelde hoop heeft zeker den dood van mijnen vader ver
Maar hoe heerlijk zijn mij naderhand Gods we--bast.
gen gebleken! Hetgeen mij een ongeluk moest fchijnen,
heeft mij den weg tot geluk gebaand. De Voorzienigheid had mij toen reeds voor een' hoogeren en ruimeren
werkkring beftemd , waarvan ik echter niets vermoedde.
Indien ik aan het Hof te Weimar voorfpoediger geweest
ware, ik zoude Lijfarts geworden en waarfchijnlijk gebleven zijn. Nooit zoude ik echter, als Leeraar en
Schrijver, voor de wetenfchap , voor de wereld, voor
een groot Rijk geworden zijn, wat ik later mogt worden.
Ik fleet mijn leven flil en werkzaam in den mij aangewezen kring, zonder plannen voor de toekomst te maken. Ik poogde mijnen tijd wél te befleden en mijnen
artfelijken pligt te vervullen. Gode alleen droeg ik de
zorg voor de toekomst op. Ik fchreef in mijn genees
dagboek:
-kundig
Des menfchen lijden te verzachten,
Daarvan het grootst geluk te wachten,
Een trooster, helper hier te zijn, —
God ! laat mij dit, bij alle zorgen,
Bij 't leed des daags en droeven morgen,
Geroerd gevoelen, fleeds bereid
Tot troost en hulp en menschlijkheid.
Wat mijn godsdienflige zin betrof, ik verkeerde te
Weimar onder de zoogenoemde fterke geesten , welke
niets geloofden, en trotsch waren, zoo zij zeiden, zich
losgemaakt te hebben van alle godsdienftige vooroordeelen en bijgeloof. Ik was wél niet hen, voor zoo verre
liet hoogere ongemoeid bleef. 111 j was het geloof aan
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Gods woord heeds het hoogfie. Daar hield ik vast aan.
Zag ik anderen door weifeling en wijsgeerige fophismen
geflingerd , dan kon ik mij innig verblijden, dat ik in mij
iets bezat , waaraan ik vast kon houden en. hetwelk mij
tegen twijfelzuèht behoedde. Weldadig werkte op mij
de lezing van S TIL L I N G'S hegend; mijn geloof werd
er door gefterkt en mijn kinderlijk vertrouwen op God
verlevendigd. Ik dank den Schrijver nog in zijn graf. —
De leerredenen van H E R D ER , vervuld met ernst en vol
.van zalving , overvloeijende van hooge denkbeelden, door
den geest van God beftraald , werkten niet weinig mede ,
om mijne ziel tot God te verheffen en mijn Christendom
te louteren.
Terwijl ik kalm mijn artfelijk beroep uitoefende, ge
er onverwachts , in den Herfst van het jaar 1792,-beurd
iets , hetwelk van den grootfien invloed op mijn verder
leven werd: het was dus geene toevalligheid. Bij G o ET x E kwam wekelijks een gezelfchap befchaafde men9:chen van beiderlei kunne bijeen ; het was eene foort van
Akademie. Ieder droeg op zijne beurt iets bij tot onderhoud. De beurt kwam ook aan mij : ik las een Frag
uit mijne Makrobiotiek voor, over het organijche-ment
leven. De Hertog was mede tegenwoordig. Hij neide
dadelijk aan GO E T HE „ H v FE L A ND is gefchikt
„ voor Hoogleeraar; ik zal hem naar Jena verplaatfen."
Dit werd mij medegedeeld , en ik gevoelde voor de eerfte
maal in mij aanleg en roeping voor deze betrekking. Ik
zag tevens in deze befturing van, mijn lot eene hoogere
leiding, een' hoogeren wenk; mijn befluit was genomen.
Mijn vriend L OD E R deed zijn uiterfle best , om mij
dezen flap gemakkelijk te maken , en met het volgende
voorjaar trok ik mijne nieuwe beflemming te gemoet.
,

([let vervolg hierna.)
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OVER HET VERSCHAFFEN VAN ARBEID AAN KINDEREN VAN
HULPBEHOEVENDEN EN BEDEELDEN UIT DE FONDSEN VAN
DIACONIëN OF STEDELIJKE ARMENINRIGTINGEN.
Er beslaat binnen deze Stad eene fabrijkmatige Inrigting,
die bij zeer velen onzer Stadgenooten niet dan bij name bekend Is , en waarvan de meesten weinig meer zullen weten
te verhalen, dan dat er, in het, ten fare 1836, op den flads.
wal, tegenover de Reguliersgracht , gevestigd gebouw, Tulle
wordt gemaakt, bewerkt en geborduurd; dat daartoe een
aantal werktuigen van verfchillenden aard in beweging wordt
gebragt, enz. en dat men bij fommige winkeliers , zoo
hier als elders , Tulle en Blondes uit de Amfterdarnfche
Tullefabrijk kan bekomen.
Het is ons oogmerk niet, om over de aanleidende oorza -ken, die tot het vestigen van deze Inrigting den grondtag
gelegd hebben, over de voorafgegane proefnemingen, en de
aangewende middelen, om het fabrikaat tot de thans beflaande hoogte te brengeta, in eenige bijzonderheden te treden.
Trouwens wij zouden dan fchier alleen van onszelven moe
gewagen ; en dit zou gewis weinig voegen ter inleiding-ten
of voorrede van een Rukje, dat wij voornamelijk ten behoeve van anderen — mogt het zijn van velen! — in het
licht doen verfchijnen. Genoeg zij het alzoo, hier, met
weinige woorden, te zeggen, dat Neêrlards geëerbiedigde Koning met onze oogmerken, ten nutte van het Vaderland',
niet flechts volkomen bekend is ; maar ook, dat Hoogstdezelve, door fprekende daadzaken, getoond heeft, een levendig belang in deze onderneming te flellen ; gelijk dezelve
dan ook beftendig, zoo wel van Z. M.'s Gouvernement, als
van het Provinciaal en Stedelijk Befluur, den meestmogelijken voorftand heeft mogen ondervinden.
Over het eigenaardige der Inrigting zelve zouden wij ook
zeer weinig kunnen zeggen , gefchikt om onder het begrip
onzer Lezers te vallen. Het eenige, wat, te dezen aanzien,
onder het bereik van eens ieders bevatting valt, is de op.
merking, dat onze Inrigting, hoe fchijnbaar groot en van
wijden omvang, niet in vergelijking komt met de buitenland
aard. Zoo bevat,-fcheEtablismnvgjkfortie
onder anderen, de flad Nottingham, in Engeland, eene bevolkin j van 60,000 inwoners ,die fchier allen in het fabriceren
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n bewerken van Tulle een middel van be(Iaan vinden; en

het Noordelijk Frankrijk alleen telt zestigmaal meer werk
dan de dnz^fierdarnfc.he Fabrijk bevat. Bedenkt mere-tuigen,
daarbij , dat het Engelscfz fabrikaat in Sc/lot/and, Frankrijk
en Bclgië geborduurd en verder opgemaakt wordt, en brengt
men zich daarbij te binnen de Buizende en tienduizende han.
den, die daartoe gevorderd worden, alsdan zal men een
ilaauw denkbeeld verkrijgen van het groot belang eener Inrigting van gelijkfoortigen aard in ons Vaderland; eene Inrigting, die, al vermag zij zich geenszins te meten met En.
gelfche en Franfche fabrijken, dan toch eenige aandacht mag
worden waardig geacht.
Dit weinige zij genoeg omtrent onze Inrigting in het aigemeen en in verband tot de ontwikkeling der vaderlandfche
Nijverheid ! Intusfchen zal het gezegde, gelijk wij vertrouwen, bij onze Lezers vermoedens en denkbeelden gewekt
hebben, die hun tot hiertoe welligt geheel vreemd waren.
Niet weinigen toch verkeeren in het begrip , dat men in werk
waarin de grondflof door middel van werktuigen-piatfen,
wordt gefabriceerd, geene werklieden zou behoeven. Hetzij
zoo, dat de toepasfing van machinerie en Room de aanwen
een groot aantal handen ontbeerlijk maakt; dan,-dingva
menfchelijk op- en coezigt en handenarbeid kan niet geheel
gei3ist worden. Vaak wordt het een en het ander wel degelijk vereischt, en onze fahriik behoort onder de zoodanigen,
wa'irin eenige honderde handen, vooral van kinderen, arbeid
kunnen vinden.

Deze bijzonderheid fchijnt echter bij een groot gedeelte
onzer Stadgenooten eene geheel vreetode zaak te zijn. Aan
den anderen kant leerde ons ook de ondervinding, dat er,

omtrent de gefleldheid en cie werkzaamheden onzer Inrigting,
geheel onjuiste en verkeerde denkbeelden in omloop zijn gebragt, die liet ons niet wel mogelijk is anders, dan door
middel der druk pers , te wederfpreken. Deze wederfpraak
zal evenwel, van onze zijde, alleen betlaan in eene ware
voorflelling der zaak; terwijl wij, na dezelve in het licht
gefteld te hebben, het oordeel aan onze Lezers geheel overlaten; als ook de beflisfing, in hoeverre de in omloop gebragte onjuiste en verkeerde geruchtjn eenig geloof verdienen. Daartoe hevelen wij Je volgende paiagraphen der aan •
duchtige uverwegiog onzer Stadgenooten bijzonder aan.
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4 1.
Wij vragen, voor onzen fabrijkmatlgen arbeld, kinderre:
van behoeftigen en bedeelden.
In deze aanvrage is, noch voor de kinderen, die wij bedoelen , noch voor derzelver ouders , iets vernederends gelegen;
immers is het uit dezen fland der maatfchappij , dat wij onze
dienstboden of werkflers ontvangen. En (wij vragen dit
vrijmoedig) bedraagt het aantal dezer kinderen niet eenige
duizenden ? Treffen wij dezelve niet dagelijks aan op de Liraten der Hoofdílad , hunnen tijd en jeugdig leven in ledigheid,
kinderfpel, of het bedrijven van baldadigheid jegens den vreedzamen voorbijganger, doorbrengende? Is het onverfchillig,
waartoe en waarvoor zij opgroeijen? Onverfchillig, of zij
het niet zullen zijn, die, in rijpere jaren, door werkeloos.
heid tot armoede gebragt, de hulpbetooning der armenkasfen
of Diaconiën zullen inroepen? Neen, dit kan aan niemand
onverfchillig wezen; en al bedraagt het aantal van deze hulpbehoevenden, die wij in onze fabrijk zouden kunnen opnemen, flechts een getal van twee- of driehonderd, zoo wordt
daardoor dan toch eenige vermindering veroorzaakt onder
die duizenden van ledigloopfiers , die de flad onzer woning
bevolken.
En, zij ook het aangegeven getal van twee-, driehonderd
kinderen, in vergelijking van het veel grooter aantal behoeftigen, gering te noemen; zoo bedenke men , dat die driehonderd meisjes, eenmaal in het huwelijk tredende, even zoo
vele gezinnen zullen helpen vormen, die, op een gemiddeld
getal van vier kinderen voor elk gezin gerekend , binnen twintig jaren tijds het aantal behoeftigen veelligt met nog vsjftienhonderd individu's zullen vermeerderen , allen evenzeer
geneigd om de hulpbetooning van Armverzorgers in te roepen.
§ Z.
Wij vragen kinderen van het vrouwelijk geflacht.
In fabrijken , waarin de beide fekfen , op jeugdigen leeftijd,
met elkander in behendige aanraking komen, ontslaat al ligt
gevaar voor het behoud der zedelijkheid in het algemeen en
dat der eerbaarheid in het' bijzonder. Onze aanvrage doet
reeds de vrees voor dit gevaar, welligt op andere fabrijken
van coepasfng, geheel verdwijnen. Ingevolge de tegenwoordige inrigcing onzer fabrijk, kunnen wij alleen aan meisjes
arbeid verfchaffen.
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tène enkele uitzondering heeft desaangaande plaats, teil
aanzien van een' doofflommen knaap, die, in het Inílituut
te Groningen, tot pasfementwerker, opgeleid, met dit handwerk geen genoegzaam heftaan heeft kunnen vinden, en die
in zijne woning voor onze Inrigting arbeidt. Wij vermelden
dit enkele voorbeeld hier ter plaatfe, opdat de werkzaamheid
van dezen knaap voor, maar geenszins in onze fabrijk niet
tot geheel ongegronde vertellingen en het verfpreiden van onwaarheden aanleiding geve.
§ 3.
Wij vragen kinderen, die de Scholen hebben verlaten.
In deze weinige woorden ligt de ílellige verklaring opgeiloten, dat onze fabrijkmatige arbeid aan het lager onderwijs
der jeugd niet het minfle nadeel toebrengt. Wij zijn te zeer
voorlianders van het Schoolonderwijs, dan dat wij de kinderen onzer verarmde natuurgenooten van het genot en de
voordeelen van hetzelve zouden willen berooven. Zelfs heb
wij menig kind, hetwelk, wegens gebrek aan plaats op-ben
onze Armenfcholen, aldaar niet ]ton worden opgenomen,
:.ïgewezen , om den fchijn niet op ons te laden, als zouden
wij eene omverrewerping der Schoolinrigting bedoelen. Dit
moge in België en elders het geval zijn; deze verkeerdheid
kan niet op onze rekening geheld worden.
§ 4.
Wij vragen kinderen , die geene bepaalde be/lemming hebben
in de Maatfchappij.

Met andere woorden, wij vragen de thans ledigloopende en
nietsdoendc meisjes. Mag het geene weldaad heeten , deze
.

kinderen tot arbeidzaamheid op te leiden? — Door onze betrekking tot het Nederlandsch Genootfchap : Tot zedelijke
verbetering der Gevangenen, van nabij bekend met den Raat
onzer Gevangenisfen, kunnen wij het cijfer van 193 opge.
ven, als het getal der kinderen, die op 1 Januarij 1838 onze kerkers hielpen bevolken. De meesten, verre de meesten van deze jeugdige veroordeelden bragten hunne vroege
levensjaren in Iediggang door, en hadden geen lust, om een
handwerk te leeren. Alras vervielen zij tot - armoede , die
hen tot ongeoorloofde daden vervoerde. Thans, echter, worden zij, door tusfchenkomst des Genootfchaps, onder goed
Gouvernement, in nuttige bedrijven en-keuringvaZ.M's
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handwerken geoefend. De Kindergevangenis hier ter íiede,
voor veroordeelde meisjes befiemd , is de plaats, waar zij ,
met uitzondering van ander vrouwelijk werk, ook voor onze
rekening arbeiden; en federt den aanvang van dit jaar heeft
men, in het Huis van Arrest en Justitie, met het borduren van Tulle een begin kunnen maken. De veroordeelde
meisjes verrigten dit werk met genoegen; vooral omdat zij
beginnen in te zien , dat zij , dit handwerk eenmaal ver
daarin een middel van beulaan zullen kunnen vinden.-flande,
Tien van haar verklaarde onlangs, „ dat zij volgaarne nog
een jaar langer, dan haren ílraftijd, in de gevangenis wiL
, de blijven, om het borduren in den grond te leeren."
Dit zijn de gevolgen , wanneer men de jeugd tot arbeid
opwekt! Welke zijn de gevolgen, wanneer men-zamheid
het aan de keuze der armenkinderen overlaat, de traagheid
en werkeloosheid tot gezellinnen te kiezen? Wij antwoorden niet, waar veroordeelde kinderen voor onze ftelling getuigen, maar herhalen liever nog eens: Wij vragen kinderen , die Beene bepaalde bejlemming hebben in de Maat/chapp ij.
Stellen wij ons voor, dat liet meisje de fchool heeft verlaten ; maar dan vragen wij tevens , of zij gelijktijdig eene
gefchikte plaats en beftemming in de Maatfchappij heeft ge.
vonden ? Want ware dit zoo, dan zou men , binnen lfniJler.
darn, niet zoo vele arme, behoeftige en bedeelde vrouwen
aantreffen; en dit bewijst alzoo onwederfprekelijk, dat op
verre na niet alle kinderen, die de fcholen hebben verlaten,
eene vaste, bepaalde bellemming in de Maatfchappij bekwamen. Wat baat geeft alsnu het genoten onderwijs, wanneer
men hetzelve alleen als doel en geenszins als middel befchouwt?
en welke goede vrucht is er van hetzelve te wachten, wanneer, terwijl het kind van den armen en bedeelden de fchool
verlaat, het geheel en alleen aan de willekeur der ouders is
vrijgelaten, of zij hunne dierbaaríte panden op de dwaalfpo.
ren van traagheid en ongebondenheid, dan wel op het regte
en goede pad van viijtbetoon en arbeïdzaamheid, ter fchole'
willen beuleden ?
Bij dit willekeurig en averegtsch gedrag der ouders ontbreekt het niet aan fchoonfchijnende voorwendfeis , die veelal gereeden ingang, ja zelfs onvoorwaardelijke goedkeuring
en bijval vinden, en daarom nooit genoeg in derzelver niets.
waardigheid kunnen worden voorgefleld.
Men zal gereedelijk toeflaan, dat het ledigloopend meisje
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geene bepaalde betlemming heeft; maar men geeft voor, dat
de arme, bedeelde huismoeder, in eene of andere betrekking
buitenshuis geroepen, en tevens met kleine, zeer kleine'kinderen belast, de hulp en dienstbetooning van het aankomend
meisje niet kan mislen.
Wij erkennen , dat er huisgezinnen beflaan, bij wie zulks
werkelijk het geval is of zijn kan; dan nemen, na dit in
enkele gevallen als geldig te hebben toegegeven , de vrij
te vragen, of deze uitzondering ook bij al de duizenden-heid
van arme en bedeelde gezinnen van toepasfing is? en zoo ja;
dan vragen wij anderwerf: vanwaar dan die honderden aan
meisjes, die, in plaats van de behoeftige moeder te-komend
helpen en te dienen, of hare plaats in huis te vervangen, op
floepen en firaten den voorbijganger hinderlijk zijn, en, doen
zij al geen kwaad, dan toch niets nuttigs verrigten? Wij
vragen, eindelijk: vanwaar dan dat aantal, zich uit eigene
beweging aanbiedende, of door derzelver ouders aangeboden
wordende kinderen , of zoogenaamde aankomende meisjes,
die zich aan de werkzaamheden onzer fabrijk zouden willen
verbinden, indien zij, van den eerhen dag harer plaatfing
af, als geheel onkundige leerlingen, een dagloon konden bekomen, voor 't minst overtreffende de fom , die zij, veel ge
zonder iets te leeren of te doen, met bedelen-makelijrn
langs de huizen en de (traten kunnen verkrijgen?
En waarin beftaat, bij verre de meesten, de dicnstbetooning, die het zeogenaamd aankomend meisje der moeder bewijst? Doorgaans daarin, dat de moeder, in plaats van elders, met werken buitenshuis , eenige centen daags voor de
huishouding te verdienen , zich bij geburen , of in dusgenoemde koffijkeldertjes, uren lang ophoudt, haren tijd verbeuzelt en haar geld verkwist; terwijl inmiddels het aankomend meisje in of buitenshuis rondzwerft, zonder iets van
belang te verrigten.
En nu mogen onze Lezers beflisfen , wat er eindelijk worden moet van de honderden van zoogenaamde aankomende
meisjes , die, na het verlaten van Armen- of Diaconie -fcho.
len, door geheel onbefchaafde, onkundige en trage ouders,
tot eene zoo jammerlijke beftemming worden opgeleid? Wij
willen hier niets op aanmerken.
5.
Wij vragen kinderen , voor wier zedelijke en godsdien flige
opleiding, in onze fGbrijk, zoo veel doenlijk, gezorgd wordt.
•

s
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Een zeer verdienftelijk Lid eener weldadige Intlelling, hier
ter stede, plaatfte niet ílechts eenige kinderen op onze fabrijk , • maar voorzag elk van hen van een boekje, ons daarin,
onzerzijds, van de vlijtbetooning, de zedelijkheid en het zin.
delijk voorkomen der leerlingen aanteekening te houden. An.
dele Leden, Befiuurders van Armenïnrigtingen, achteden het
niet te veel moeite noch beneden zich te zijn, om gedurig
naar de gedragingen der kinderen van bedeelden te komen
vernemen. Nu en dan gaf de Directie onzer fabrijk aan de
Leden van welgezinde Armbetturen kennis van de verkeerde
gedragingen der leerlingen , aan wie daarenboven de behoorlijke tijd tot het bijwonen van catechifatien, een ieder bij
hare godsdienftige geloofsbelijdenis, wordt toegeftaan; terwijl
overigens alwat tot het aankweeken van orde, befcheidenheld, wélvoegelijkheid en betamelijkheid kan dienen, in de
werkzalen Reeds wordt in acht genomen. Wilden wij dit
punt verder uitbreiden, wij zouden alsdan vreezen denfchijn
op ons te laden, onze eigene lofredenaars te willen zijn.
Wij beroepen ons daarom alleen op de getuigenis van hen,
die kinderen van behoeftigen en bedeelden , met volkomene
gerustheid, fommigen zelfs met erkentelijke dankbetuiging
voor onze zorgen omtrent de moraliteit hunner kweekelingen, aan ons, bij voortduring, toebetrouwden. Volflagene
onkunde, vooroordeel en gebrek aan lust tot onderzoek al.
leen kunnen aanleiding geven, om eene Inrigting te misken.
nen, die men alleen bij name weet te noemen, en waarom.
trent men niet verkiest, zich beter, meer grondig en naar
waarheid, te doen onderrigten.
§ 6.
Wij vragen kinderen , die, door de plaatfing in onze fabrijk ,
niet uit hunnen hand gerukt worden.
Men heeft, en welligt niet zonder grond, beweerd, dat
liet tegenwoordig opkomend geflacht zich zoo gaarne al hooger en hooger poogt te verheffen; zoodat de zoon van den
ambachtsman het beneden zich keurt, een ambachtsman te
worden. Nemen wij deze bewering, voor een oogenbllk,
als eene bewezene waarheid aan , dan zal zij onze Inrigting
wel niet kunnen treffen. Immers vragen wij handwerkflers en
arbeidllers uit eene volksklasfe , die door handwerk en arbeid
een beflaan moet vinden , en zulks door ledigloopèn en niets
nooit • vinden zal. De borduurfters en tamboureerfiers-doen
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twanneer zij haar werk kundig zijn) (laan met kundige naai
-ters,bifljwachvrouenfmaktirs
op édne en dezelfde lijn. Allen verdienen het dagelijksch
brood met den arbeid harer handen. Wij begeeren niemand
uit zijnen land te rukken; maar wel eenen (land te bezor.
gén aan hen, die, geene broodwinning hebbende, ten laste
der armenkasfen vervallen. Immers ,
§7.
Wij vragen kinderen, die, door den aangeleerden arbeid
in onze fabrijk , hun beflaan , voor hun volgend leven , kunnen
verzekeren.
Het ligt hn den aard der zaak, dat wij aan de nog jonge
en geheel onbedrevene leerlingen, wanneer zij de fcholen
hebben verlaten, geene werkloonen, als voorbekwamewerk11ers , kunnen toeleggen. Hierin zoeke men niets vreemds
of ongehoords! Ouders , die hunne kinderen bij dusgenoemde Naaivrouwen in de leer doen, zijn zelfs tot eene geldelijke toelage verpligt; en de meisjes, die, na het verlaten
der Stads -Armenfcholen, tot de Naaifehool toegelaten worden , genieten , indien wij %vél onderrigt zijn, geen weekgeld
hoegenaamd, gedurende drie jaren. Nog onlangs werd ons
eene Inteekenlijst tot de oprigting eener Naaifchool aangeboden , waarbij de kinderen , gedurende drie jaren, om niet
werden onderwezen, maar ook tevens niets ontvingen; wordende de Inrigting door liefdegaven onderIleund.
Onze Inrigting is van zulke ondernemingen geheel onder.
fcheiden.
Wij kunnen de aankomelingen alleen als leerlingen opnemen; en het zou de grootfte onbillijkheid zijn, met eifchen,
tot verkrijging van een dadelijk en buitenfporig loon, voor
den dag te komen. Immers, 1°. verdaan de aankomelingen
niets van het werk, dat zij zullen aanleeren; en 2 0 . brengen
zij , door onkunde en onachtzaamheid , (om niet van kinderlijke moedwilligheid te fpreken) in ééne week, dikwijls meer
waarde aan grondlof in het ongereede, dan eene bekwame
werkfler,, in hetzelfde tijdsverloop , met goed werk te leveren, verdienen kan.
Op deze wijze van de aankomelingen in onze fabrijk niets
vorderende dan hetgeen billijk en regtvaardig is , pogen wij
in geen geval de vlijtbetooning der leerlingen aan een onbehoorlijk winstbeiaa dienstbaar te maken. Immers die leerlin-
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gen zijn geene drie jaren, zonder genot van eenige verdien.
fle, aan onze dienst verbonden.
Zoodra toch eenig leerling van halle vlijtbetooning en leerzaamheid, aanvankelijk door het leveren van goed werk, de
blijken geeft, wordt aan dé zoodanige 10, 20, 25 of 30 centen 's weeks , niet als loon , maar als aanmoediging , gefchoti.
ken. Bij het voorfpoedig aanleeren en het betoonen van een'
goeden wil, oplettendheid en ijver, kunnen de verdienten
der kinderen, allengskens, tot [3 per week klimmen. Men
houde hierbij, evenwel, onder de aandacht:
a. Dat wij hier van kinderen en niet van volwasfenen (preken.
b. Dat wij van kinderen van behoeftigen en bedeelden gewagen , voor wie eene verdienfle van 50 centen , of van 1
2 of 3 guldens , in de week , niet onverfehillig mag zijn.
c. Dat deze kinderen, thans hunnen tijd geheel werkeloos
ílijtende, niets hoegenaamd verdienen, en alzoo tot last
komen hunner ouders, of, zoo men wil, van de Armenkasfen en Diaconiën.
d. Dat, indien zij hun werk grondig verflaan, hunne ver
evenredigheid , moeten toenemen. Voor het-dienfl,
meerderdeet der voorwerpen, die zij vervaardigen, wordt
het loon bij het flak of bij de mnaat berekend. De vl jtige wint derhalve het weeste, de trage het mime; en
daarom kan bij geene mogelijkheid vooraf bepaald worden,
welk weekgeld een kind, binnen een gegeven tijdsverloop,
verdienen zal.
-

De korte duur van het benaan der. fabrijk maakt liet evenzeer onmogelijk, thans reeds, met wiskundige zekerheid, te
bepalen, wat eerst door de ervaring, omtrent het loon voor
volwasfenen, of volleerde , kundige en vlugge werkilers , zal
kunnen beflist worden.
Er is op dit pas eene bekwame bordunriler voor onze fabrijk werkzaam; eene vlijtige huismoeder, die twee harer kinderen in de fabrijk doet arbeiden , en de verdienfien dezer
drie individu's , eene moeder en twee kinderen , beloopen ge-•
zamenlijk f 12 per week. Inderdaad geene geringe weekverdienfte voor de arbeidzame tolksklasfe ! vooral wanneer men
bedenkt , dat de beide kinderen nog maar alleen als leerlingen
arbeiden en aangemoedigd worden.
Alle leerlingen zullen ook wel niet die mate van vlugheid
bezitten, die de bedoelde werkfter onderfcheidt; dan, verge-
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lijkenderwijze, en de mate der verdienflen van de kinderen in
aanmerking nemende, kan men veilig en zonder overdrijving
vastftellen, dat de verdienflen van volwasfenen gelijk zullen
flaan met die der naaipers , breillers , flijftiers , waschvrou.
wen en fchoonmaakilers, indien zij dezelve niet zullen overtreffen , wanneer men in aanmerking neemt , hoe velen der
zoo aanfïonds genoemde perfonen ílechts voor fommige gedeelten van de week, der maand of het jaar, werk vinden;
terwijl er in onze fabrijk het geheele jaar door arbeid te ver
-krijgens.
En wogten de in onze fabrijk opgenomene leerlingen, tot
rijpere jaren gekomen, den dienstbaren fland kiezen, dan is
het door haar aangeleerde, omtrent de behandeling, het bewasfchen, verf{ellen, borduren, tamboureren en opmaken
der Tulle, juist gefchikt, om haar, in de huisgezinnen, tot
aanbeveling te verftrekken ; aangezien deze vrouwelijke bezigheden aldaar niet zelden voorkomen, en men, bij gebrek
aan geoefende handen , de opgenoemde werkzaamheden, met
aanwending van fomtijds beduidende kosten, buitenshuis moet
laten verrigten.
Tevens, en in geval van huwelijk ofweduwlijken (laat, kan
de arbeid, die door ons bedoeld wordt, even als in andere
landen, der vlijtige en kundige arbeidiler een toereikend beflaanmiddel verfchaffen; en wij hebben nog gedurig de meestal hoogbejaarde vrouwen voor onze oogen, die wij, in
1825, op onze reis door de zuidelijke provinciën des Rijks,
in de deuren harer woningen gezeten, met borduren, tamboureren en het vervaardigen van het fijnlle kantwerk bezig vonden.
Dan, wij vreezen langwijlig te zullen worden, en befluiten
alzoo deze paragraaph met de vraag : „ Tot welk middel
„ van beflaan, tevens gefchikt om het levensonderhoud ce
verdienen, die kinderen van het vrouwelijk gedacht cvor„ den opgeleid, die haar jeugdig leven in volfagene bedrijf.
„ loosheid doorbrengen?"
Het gezegde zal, naar wij vermeenen, onze Lezers genoegzaam hebben ingelicht omtrent den waren aard onzer
Inrigting, mitsgaders omtrent alwat wij , in betrekking tot
het plaatfen van kinderen in dezelve, vragen en bedoelen.
Tevens vermeenen wij , door de medeeling van een en ander,
Kk
MEIGELW. 1838. NO. 9.
,
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voorloopig, alle bedenkingen te hebben afgefneden, die, bij
eene flechts oppervlakkige of bekrompene kennisneming, of
wel bij geheele onkunde aangaande onze fabrijk, zouden
kunnen ontflaan. Wij twijfelen toch, of men, omtrent dezelve en datgene, hetwelk wij bepaaldelijk verlangen, ééne
vraag van eenig belang zal kunnen opperen, die derzeiver
beantwoording niet zal vinden in hetgeen door ons, in
de voorgaande paragraphen, meer of minder uitvoerig behandeld is.
Onze Land- en Stadgenooten plagten zich, de tijden door,
behendig te onderfcheiden door het daarflellen van middelen
tot verzachting der armoede, en duizende voorbeelden en
bewijzen kunnen desaangaande worden bijgebragt; minder
overvloedig zijn evenwel de aangewende pogingen, waardoor
de armoede kan worden verhoed en voorgekomen.
Van het verhoeden en voorkomen der armoede gewagende,
willen wij daarmede geene ongerijmde denkbeelden verbinden; maar bepaaldelijk omfchrijven, welke perfonen wij bedoelen, en bij wie men veilig eene proeve kan, mag en,
onzes inziens , behoorde te nemen.
Wij bedoelen die proefneming niet van toepasfng te maken op den flrammen en zwakken grijze, het teeder weesje,
of den niet ziekten, kwalen en ligchaamsgebreken bezochten
natuurgenoot; maar op de zoodanigen, die, in het volkomen
bezit van krachten en gezondheid, arbeiden kunnen, indien
zij flechts arbeiden willen.
De laatstbedoelden 'hebben, naar ons gevoelen, in geen
geval Benige bevoegdheid tot, en nog veel minder eenig regt
van aanfpraak op het ontvangen van algemeene of bijzondere
weldadigheid. Matigen zij zich echter, om wat -reden ook,
deze bevoegdheid of dat regt aan, en is men hun daarbij te
wille, dan wordt, onzes achtens, de betooning onzer weldadigheid verkeerdelijk gewijzigd, en voeden wij daardoor
traagheid, lediggang en de daarmede onaffcheidelijk gepaard
gaande ondeugden; welke laatfle vooral, ondanks het fehenken van rijke aalmoezen, de armoede hand over hand doen
toenemen, en perfonen en gezinnen in gebrek en ellende
doen te gronde gaan.
Het is voor lederen onbevooroordeelden en onpartijdigen
duidelijk, dat wij, de betooning der weldadigheid aldus wij
ware behoeftigen (de grijzen , weezen en gebrek -zigend,
in geen geval het onmogelijke willen opleggen -kelj;n)
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maar dat wij het aanwenden van middelen tot het verhoeden
en voorkomen der armoede alleen wenfehen toegepast te zien
op de zoodanigen , van wier wil alleen het afhankelijk is,
of zij het brood der nijverheid of dat der traagheid zul.
len eten.
Het is, federt eenigen tijd, meer en meer, de gewoonte
geworden, om, door bijzondere aanbevelingen, niet zelden
door openlijke aankondigingen, de weldadigheid onzer Stad.
genooten, ten behoeve van behoeftige perfonen en gezinnen,
in te roepen; dan het is hoogstopmerkelijk, dat, tegen een
honderdtal aankondigingen van dien aard, niet eene enkele
kan worden aangewezen, die het verhoeden en voorkomen
der armoede bepaaldelijk ten oogmerk heeft.
Gemakkelijk valt het , de velerlei redenen hiervoor aan te
wijzen; wij befchouwen dit tot ons tegenwoordig oogmerk
minder noodzakelijk; maar indien wij gereedelijk inflemmen
met het gevoelen, dat de zaak zelve met vele moeijelijkheden
gepaard gaat, zoo nemen wij tevens de vrijheid te beweren,
dat elke gelegenheid, die zich voor behoeftigen opdoet, om
In hunne behoeften, geheel of grootendeels, zelve te voorzien,
als iets zeer wenfchelijks te befchouwen zij, en dat dezelve
alle kennisneming en aanbeveling waardig is, vooral in eene
Stad als de onze, wier bevolking, helaas ! zoo vele duizenden
behoeftigen kan aanwijzen.
Het verfchaffen van arbeid aan eenige honderden mag reeds
als eene zaak van aanbelang befchouwd worden, vooral
wanneer men, gelijk wij reeds vroeger opmerkten, op de
toekomilige gevolgen let. En geldt de zaak, die wij bedoe.
len, alle behoeftigen, die arbeiden kunnen, in het algemeen,
zij geldt vooral het opkomend geflaeht, dat het thans beílaande zal vervangen , en van hetwelk men zoo weinig goeds
mag wachten, wanneer het niet reeds vroegtijdig tot arbeid.
zaamheid èn vlijtbetoon wordt opgeleid.
Men zal toch wel niet willen beweren, dat de thans le.
digloopende jeugd, of wel derzelver onberadene ouders, in
dezen geheel naar willekeur mogen handelen ; want daardoor
zou men tevens aan de hulpbehoevende klasfe de bevoegd.
heid toekennen, de bepalingen en voorwaarden op te geven,
onder welke zij zouden verkiezen , de liefdegaven , voor
noodlijdenden afgezonderd, te ontvangen. Welke hoogstgevaarlijke gevolgen zouden hieruit voortvloeijen! Vandaar
kan de opwekking en aanfporing tot arbeidzaamheid en vlijtKk 2
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betoon bij de behoeftigen, ter verhoeding en voorkoming
der armoede, mitsgaders het nemen van verpligtende maatregelen, niet genoeg worden aanbevolen. Wij willen toegeven, dat algemeene of bijzondere Authoriteiten, door wettelijke bepalingen en voorfchrifcen gebonden, in dezen niet
wel andere, dan geheel zedelijke middelen, ten dientl;eflaan;
en dat zij hierdoor vaak worden belemmerd in de poging,
om het goede te bevorderen, dat hun wenfchelijk toefchijnc,
of wel gebreken te herflellen en misbruiken tegen te gaan,
die den voortgang van hetgeen nuttig is zoo zeer belemmeren. Geheel anders, evenwel, gaat hierbij het algemeen gevoelen te werk, als hetwelk, alleen de regelen eener ver.
iiandiglijk belluurde 'weldadigheid in acht nemende, dien
overegxkoi fiig overweegt, oordeelt en befluit, en ,aan vooroordeel en dwaling allen bijftand ontzeggende, derzelver invloed en voortgang, op de zekerfle wijze, weet te fluiten
of te verlammen. Hierdoor bezit de openbaring van het algemeen gevoelen een overwegend vermogen; dewijl het, behalve de middelen, welke de zedelijke overtuiging en het
pligtbefef aanbieden, ook nog andere, ter aanfporing van
ijverloozen en tragen, kan te werk hellen, waardoor de,
voor den arbeid gefchikte behoeftigen verpligt kunnen vorden, iets meer te doen, dan ledigloopen ; iets meer te ver
dan aalmoezen te vragen en te ontvangen. De Apos--rigten,
tel PAUL U s had , reeds in zijnen leeftijd , een dezer middelen voor den geest, toen hij , boven en behalve alle opwekkingen tot mededeelzaamheid en weldadigheid, de merkwaardige woorden nederfchreef: We niet werkt, zal niet eten.
Er is geen post of betrekking, geen beroep of kostwinning, in welken hoogen rang of lageren fland de mensch
overigens geplaatst zij , die, zonder werkzaamheid en vlijt betoon, met eenige hoop op goed gevolg, kan worden vervuld of waargenomen. Het geoorloofd eigenbelang maakt
derhalve de arbeidzaamheid tot een' pligt, die aan allen, aan
den aanzienlijkilen zoo wel als aan den gering(len, is voor
kan, ¢en behoeftigen van deszel-fs uitoefe--gefchrvn.M
ning geenszins verfchoonen , ter zake van het fchoonfchijnende der voorwendfels , waarachter zich de zucht tot gemak
en de afkeer van arbeid en vlijtbetoon zoo gereedelijk trachten ce verbergen, of men opent eene wijde deur voor aller
verkeerdheden, waarvan de eindelijke gevolgen niet dan-lei
verderfelijk voor het algemeen welzijn zullen bevonden worden.
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En hier leggen wij de pen neder; de onderwerpen , die wij
behandeld hebben, aan de aandacht, de overweging en behartiging van eiken vriend der menschheid en der ware be.
hoeftigen ten erniligfie aanbevelende.
W. H. WARNSINCK, BZ.

DE TABAK SDOOS.

(Vervolg en Jlat van bl. 427.)
Hier zweeg mijn vriend. Tranen beletteden hem voort te
gaan. Eindelijk hervatte hij zich en vervolgde:
„ De weinige woorden, die C H RI s j E nu en dan fprak,
deden , gelijk ik federt vernam , hare ouders deH vreefelijken
zamenhang vermoeden. Althans ik ontving kort daarna een'
brief van haren vader, welks toon en inhoud mij gevoelig
griefden , doch die ik den troosteloozen vader gaarne vergaf.
Met ronde woorden befchuldigde hij mij, het hoofd zijner
dochter te hebben op hol gebragt, en verweet mij de laag.
beid daarvan , indien ik geene eerlijke oogmerken met haar
gehad had. Ik antwoordde naar waarheid, dat ik nimmer
tot CH RI s ja een woord van liefde gefproken had ; dat het
mij opregtelijk leed deed , dat zij aan zoodanig een' hartstogt
voedfel gegeven had ; dat ik mij echter geenszins wilde vrijpleiten van onvoorzigtig in den omgang met haar te zijn geweest;
en ik eindigde met te zeggen, .dat, wanneer zij herheide,
zich alles misfchien nog wel ten beste zou fchikken. Ik wil
niet ontkennen , dat het mij diep berouwde, al te vriendfchappelijk met haar te hebben verkeerd ; maar ik wiegde mijn geweten in flaap met de overtuiging — die inderdaad naar waar
haar nooit fehijn van liefde gegeven te hebben.-heidwas—
„ Zoo verliepen eenige maanden. Mijn vader ítierf, en ik
zag mij erfgenaam van een aanzienlijk vermogen. Ik zette
mij in mijne vaderflad neder als Advocaat, en bekwam fpoedig eenige praktijk. Ik gevoelde thans meer en meer behoefte aan eene gade. Met innige deelneming dacht ik nu
aan C n R IS ja, en nam mij heimelijk voor,, indien zij herftelde, nadere betrekkingen met haar aan te knoopen, daar
ik mij allengskens begon overtuigd te houden , dat een meis
hetwelk mij zoo innig fcheen te beminnen, ongetwijfeld-je,
mijn geluk zou bevorderen. Verbeeld u dus mijne ontilelte-
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nis, toen Ik na eenigen tijd vernam, dat de ouders van
c H R is ja, uit verdriet over den zinneloozen weiland hunner
dochter, waren ten grave gedaald! Zij had dat treurig on.
geluk in eene vlaag van helderheid vernomen, en was daarop
in eene gevaarlijke ziekte geflort. Aan die krankheid had zij
het herfiel -harer verftandelijke vermogens te danken. Haar
f erk gefiel wederstond den fchok. Naauwkeurig vernam ik
naar alle de omflandigheden harer ziekte, en innig verheugde
ik mij in het berigt van hare langzame herßelling. Echter
waagde ik het nog niet, haar eenen nieuwen fchok aan te
doen, maar wachtte mijnen tijd met ongeduld af, om het
lieve meisje te zien, vast befloten, hare hand te vragen, en
eene liefde te bekroonen, die haar op zulke zware rampen
was te flaan gekomen. Ook bij mij was het niet enkel medelijden meer, dat er mij toe dreef. Het aandenken aan
c H ß t s J E's voortreffelijke hoedanigheden had langzamerhand
eene onuitroeibare wederliefde bij mij opgewekt, en ik fmachtte naar het uur, waarin het ontzien van haren toelland mij
niet langer verhinderen zou , mijn hart en mijne bezittingen
aan hare voeten te leggen.
„ Haren Geneesheer maakte ik met mijne gevoelens en
voornemens bekend. De kundige man raadde mij nog eenig
uitflel,'en beloofde mij te zullen fchrijven."
Hier zweeg H * * andermaal, en wandelde met groote flappen heen en weder. Hij was in eene hevige gemoedsbeweging.
„ Lees!" riep hij eindelijk uit, en wierp eenen brief op
de ;tafel. Ik las met ontzetting deze weinige regelen van den
Arts: „ C H tt i sj E is onverwacht verdwenen , zonder een
„ fpoor van zich achter te laten. Alle moeite, om haar
„ verblijf te ontdekken, is tot nog toe vergeefsch. Kom
„ herwaarts !"
„ Ik fnelde — zoo verhaalde eindelijk mijn vriend — naar
—e—, en kwam bij den Doctor aan. Ik flap weken in mijne
gefchiedenis over, in welke ik niet weet, wat met mij ge
zware ziekte had mij aangetast. Zorgvuldige-beurdis.En
behandeling herftelde mij. Maar CH R is ja kwam niet weder, en werd niet gevonden. Ongeloofelijke moeite en kosten werden aangewend — te vergeefs.
„ Nu had ik alle levensvreugde verloren. De flad mijner
waning werd mij te eng. Mijne onvoorzigtigheid had ca x t s1a aan den oever des doods gebragt, en hare ouders ten
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grave gefleept. Ik had wijzer moeten zijn en het zoo ver
niet laten komen. Dat knagend naberouw, die grievende
(mart verbittert nog heden al mijn levensgenot. En, ach
God ! wat is er van c ii R 1 S a E geworden?
„ Kort daarna kwam dit landgoed te koop. De wereld
walgde mij; den omgang met menfchen fchuwde ik. Ik kocht
dit goed, en betrok het, om in ílille eenzaamheid mijne dagen te flijten in de gedachte aan c x R is ja, aan het voor
altijd verlorene c a R t s j E ; en alleen de hope des beteren
levens vermag eenigen balfem te ítorten in mijn onherfEelbaar
verbrijzeld hart."
Zietdaar, Vrienden, de gefchiedenis van den Rillen man!
zeide de Predikant. Zij deed mij aan; ook u, zie ik, heeft
liet aandoenlijk verhaal een' traan in de oogen gelokt.
De Schoolmeester, door zijne jaren minst aandoenlijk, vatte het eerst het woord op.
„ Maar uwe tabaksdoos, Doming?"
Ik zal verder verhalen , was het antwoord.
Van toen af werd u * * mijn vriend, in den volften zin
des woords. Het gelukte mij , zijnen geest langzamerhand
anders te hemmen. De gefprekken, die ik met hem hield,
zal ik niet in het breede herhalen. Maar altijd , wanueer ik
hem verlaten had, dacht ik aan het gevaar, waarin zoo vele
jongelieden zich en elkander florten, als zij, zonder oogmerk , onvoorzigrig genoeg zijn , om in teedere maagdenharten wenfchen en gevoelens te doen opwellen, die zij zelve
niet gevoelen noch voornemens zijn te beantwoorden. Hoe
menig hart werd daardoor gebroken; hoe menige bloem ver
er door ; hoe menig levensgeluk werd er voor altijd-welkt
door vergiftigd !
Ik bleef te 4 * nog bijna drie jaren, en werd toen beroepen te L * * , van waar ik, gelijk u bekend is, herwaarts
ben gekomen. Gedurende dien tijd hechtte zich st * • meer
en meer aan mijnen omgang, en het deed hem opregtelijk
leed, dat ik vertrok. Ik moest hem getrouwe briefwisfeling
beloven, en althans jaarlijks een bezoek van eenige dagen
toezeggen. Beide deed ik gaarne en heb ook woord gehouden Op den dag van mijn vertrek Relde hij mij , tot een
aandenken, deze tabaksdoos ter hand.
„ Neem haar," zeide hij met eene bewogene flem, „ tot
gedachtenis aan uwen ongelukkigen vriend, en haar gebruik
herinnere u gedurig uwe belofte! Ik heb haar federt jaren
,

472

DE TABAKSDOOS ,

gebruikt; maar ik weet, dat dit voor u hare waarde verb
hoogt." Diep getroffen aanvaardde ik liet eenvoudige ge
nam affcheid van mijnen vriend.
-fchenk,
In het tweede jaar van mijn verblijf te L * * had ik mij
door buitengewonen arbeid eenigzins overfpannen. Mijn Geneesheer raadde mij, tot verllrooijing, een uitftapje naar eene
of andere fchoone en levendige ífreek aan. Met zijne goedkeuring befloot ik, in het fraaifte van den zomer, een week
of drië in het Kleefjehe door te brengen. Ik vestigde in die
aangenaam gelegene fiad mijn hoofdkwartier, en deed , nu te
paard, dan te voet, van daar kleine toertjes in den omtrek.
Nu eens ging ik eenen dag te Elten doorbrengen; dan toog
ik -naar de omftreken van Eimmerik; fours ging het naar het
grijze Xanten; en bleef ik in Kleef, dan vond ik, nu eens
thee drinkende op het heerlijke terras bij M A Y W A L D, dan
in de Thiergarten; heeds een onderhoudend gezelfchap. Kort.
om, ik bragt daar regt genoegelijke dagen door, en gevoelde
mij meer en meer opgeruimd. Op zekeren dag-maakte ik te
Elten kennis met eene lieve familie. Het waren Hollanders;
doch de man had vóór eenige jaren eene fabrijk aangekocht
in het vrolijke en welvarende Cre}'eld. Hij bragr met zijn
huisgezin eenige dagen te Kleef door, om getuige te zijn van
het vrolijke Schuttersfeest. Hij was vergezeld van zijne echcgenooie, eene hoogst bevallige vrouw, twee kinderen, en
een meisje, dat zoo wat het midden fcheen te houden tusfchen , eene kamenier en gezelfchapsjufvrouw, en als eene
dochter behandeld werd. Wij bragten den dag alleraangenaamst door, en fpraken af, den volgenden voormiddag een
bezoek te geven aan het graf van Prins M A U RIT S, de gewone bedevaartplaats der Kleeffche reizigers. De Heer VA N
DEN H * *, zoo heette de fabrikant , verhaalde mij het een
en ander van zijne woonplaats en van zijne huifelijke genoegens. Het waren regt hupfche menfchen , die mij met nog
meer achting en vriendfchap behandelden, toen zij bemerkten,
dat ik Predikant was.
Het gefprek viel toevallig op het meisje, dat op dat oogenblik met 's mans vrouw en kinderen een weinig achtergebleven was. Hij verhaalde mij , hoe toevallig hij aan haar was
gekomen.
„ Een jaar of wat geleden,'' zesde hij, „ bevond ik mij
voor handelszaken te Emmerlk. Ik vernam daar, dat een
Rijnfchip was aangekomen, opvarende naarNlaintz, met welks
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ikapitein ik eenige zaken te vereffenen had. Van de gunfige
gelegenheid gebruik makende, ging ik aan boord , en ontmoette er een meisje, dat als pasfagier medevoer. Ik weet
nu juist niet meer, waar het bij toe kwam, maar althans ik
vernam , dat zij Holland verliet, om hier of daar in Duitschland een middel van betlaan te zoeken. Voor eene gewone
dienstbode fcheen zij mij te fatfoenlijk. De reden van haar
vertrek zeide zij gelegen te zijn in zware rampen, die haar
in het vaderland hadden getroffen; zij droeg er de fporen
niet onduidelijk van op het bleek gelaat. Zij fcheen echter
voor den waren aard harer ongelukken niet regt te willen
uitkomen, en ik was befcheiden genoeg , om er niet veel
onderzoek naar te doen. Hare bevalligheid, zedigheid en in.
nemende toon van fpreken bevielen mij bijzonder, en er was
waarlijk niet veel menfchenkennis toe noodig, om te ontdekken , dat zij een braaf, welopgevoed meisje was. Zij beviel
mij zoo ultilekend, dat ik haar voorflelde met mij te gaan.
Schoon wij te Crefeld wonen, blijven wij, mijne vrouw zoo
wel als ik, nog altijd in ons hart Hollanders, en eene Hollandfche had altijd veel bij ons voor. Mijne echtgenoote had
reeds federt lang gewenscht, een ordentelijk Hollandsch meisje
te kunnen bekomen, om haar, daar mijne zaken mij dikwijls
van huis roepen, tot gezelfchap te zijn en in de huishouding
en opvoeding onzer kinderen te helpen. Zoodanig iemand
meende ik in het meisje op het (chip gevonden te hebben.
Het kan zijn, dat de uiterlijke fchijn wel eens bedriegt; maar
hier dacht ik, niet te zullen mistasten. De Rijnfchipper wist
niet veel van haar; alleen, dat zij de dochter was van ie.
mand, met wien hij meermalen zaken had verrigt, doch die
vóór eenigen tijd was overleden. Aangaande mij het een en
ander van hem vernomen hebbende, althans zooveel, dat zij
wist, zich gerustelijk aan mij te kunnen toevertrouwen, nam
zij met blijdfchap mijn voorgel aan. Den volgenden dag reeds
reisden wij huiswaarts. - Mijne echtgenoote was zeer ingenomen met onze nieuwe huisgenoote. Zoo is zij bij ons gebleven, en nog geen oogenblik heeft het mij berouwd , haar
te hebben medegenomen. Zij is een zeer aangenaam en braaf
meisje. Eene aanhoudende zwaarmoedigheid fchijnt haar wel
te overmeesteren; doch de verkeering in ons huis, dagelijkfche bezigheden en de omgang met tevredene menfchen fchijnt
haar meer en meer te verzoenen met haar lot. Zij heeft mij
den fchakel van hare lotgevallen reeds voorlang medegedeeld
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doch wij eerbiedigen de geheimhouding, die zij ons heeft opgelegd. Jufvrouw M I E N T J E is dankbaar voor het goede,
dat wij in de gelegenheid zijn haar aan te doen , en wij zouden haar niet gaarne misfen."
Zoo pratende, kwamen wij bij het ijzeren praalgraf. Met
belangßelling befchouwde ik daar ook het lieve meisje, van
welker lotgevallen ik zoo even het een en ander vernomen had.
Wij plaatften ons in een prieel, en lieten ons daar de kof ij
brengen. Juist had ik, om eene pijp aan te fteken, mijne
tabaksdoos uit den zak gehaald, toen mijn oog op M r E N T 3 E
viel. Eene doodelijke bleekheid overdekte op eenmaal haar
gelaat. Sidderende flond zij daar: het was , alsof zij aan
den grond was geworteld. Hare knieën knikten. Krampachtig floeg zij de handen aan de tafel, om zich ftaande te houden. Hare loodkleurige lippen beefden • en zij fcheen alle
krachten vergeefs in te fpannen , om een woord uit te brengen. VA N D E N H * * en zijne vrouw zagen mij en elkander
met verwonderde blikken aan. Eindelijk flamelde zij : „ Groote God! hoe komt gij aan die doos ?" en , uitgeput door deze
woorden , zeeg zij magteloos op eene bank.
Ontfieltenis over dit onverwachte tooneel beroofde ons alten voor eenige oogenblikken van het vermogen, om der bewustelooze eenige hulp te bieden. Roerloos honden wij
daar. De echtgenooten zagen mij aan, alsof zij uit mijne
oogen de oplosfing van dit raadfel wilden lezen. Maar ik
zelf wist den zamenhang even min te vatten. Het was, alsof
de fchrik mij van mijn denkvermogen beroofd had.
Wij bragten het meisje in de herberg. Eene felle koorts
had haar aangegrepen, en er was voor het oogenblik niets
anders op , dan haar te bed te doen brengen. Niemand onzer durfde bijkans van het voorval een woord fpreken , zoo
liepen ons duizend gedachten door het hoofd. Er werd beíloten, dat ik met VAN DEN x * * naar Kleef zou terugkeeren met de kinderen. Zijne vrouw zou bij M I EN T JE ach.
terblijven , en ik nam op mij , terflond na onze terugkomst ,
eersen Arts te zenden.
Op mijne kamer gekomen, peinsde ik over het zonderlinge
geval. Eindelijk meende ik een licht voor mij te zien opgaan.
„ Ik zou het wel kunnen gisfen !" riep de Doctor uit;
maar de naam flaat mij in den weg."
Nog denzeifden avond, ging de Predikant voort, meldde
mij een briefje van Mevrouw VAN DEN n * * het verlan-
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gen der kranke, mij afzonderlijk te fpreken. Zoo fpoedig
mij doenlijk was, :lond ik aan hare legerflede. Met eene
flaauwe flem vroeg zij mij andermaal, hoe ik in het bezit der
bewuste tabaksdoos gekomen was. Ik nam op mijne beurt
de vrijheid, haar te doen opmerken, dat het iets zeer bijzonders moest wezen, wat haar in dat ftuk zulk een leven.
dig belang deed flellen. Zoo kort mogelijk verhaalde zij mij
hare gefchiedenis. Uit dezelve bleek mij , wat ik reeds terfiond duister vermoed had , dat dit belangrijke meisje niemand
anders was dan — — cuarsJF. R.**
Ik zal u, Vrienden, alleen datgene mededeelen , wat tot
aanvulling van het u reeds bekende dienen kan. Zij had in.
derdaad voor u * * eene hartstogtelijke liefde opgevat. Zijne
edele geaardheid, zijne tot in den dood getrouwe vriend
voor haren broeder hadden haar hart voor hem inge--fchap
nomen ; en toen hij naderhand haar ffeeds met vertrouwelijkheid behandelde, haar duizend kleine dienalen bewees, toen
was eene reine, maar onuitroeibaar flerke gehechtheid, toen
was eene edele liefde den boezem der argelooze maagd binnengeflopen. Zij bekende het , dat zij aan dat gevoel te rui
teugel gevierd had; dat zij er in den aanvang niet eens-men
aan gedacht had, of het voorwerp harer verkleefdheid wel
datgene voor haar gevoelde, wat zij voor hem was. Maar,
eer zij regt duidelijk inzag , aan welke denkbeelden'haar hart
voedfel gegeven had, eer de zedige fchoone bekend geworden was met het diep fchuilende gevoel van haar hart,
had zij reeds bemerkt, dat u * * niets meer voor haar was,
dan de deelnemende vriend, en dat hare eerfte liefde, diep
verborgen op den bodem haars harten , hopeloos was. Toen
had zij, met jonkvrouwelijke kloekmoedigheid, het besluit
opgevat, de genegenheid, die haar geheele aanzijn doortin
te fmoren; niemand, zelfs den aangebeden vriend niet,-teld,
het minfle te laten bemerken. Zij had genreden , maar was
voor het geweld van aandoening bezweken, toen u * * was
komen affcheid nemen. Van alles, wat federt gebeurd was,
had zij Hechts eene flaauwe herinnering overgehouden. Na
den dood harer ouders en de terugkeering harer verflandsvermogens beangiligde haar de vrees van den afgodisch bemin.
den jongeling nogmaals te zullen zien, en niet in ftaat te zullen zijn, dien fchok te wederftaan, zonder zich te verraden.
Dit denkbeeld deed haar — wie toch geene betrekking meer
aan hare vaderfiad bond -- het voornemen opvatten , die te
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verlaten. Doch hoe zou zij zulks aan iemand openbaren,
zonder -- en dit tot geenen prijs ter wereld -- de oorzaak
te zeggen? Langzamerhand ontkiemde het plan, om in litte
af te reizen. In de hooge opgewondenheid van haren geest
maakte zij heimelijk de noodige fchikkingen. Als zich één
enkel gevoel van 's menfchen gebeelen geest meester maakt,
vermag bij het ongeloofelijke. Dat was het geval met CHRISja. De Rijnfchipper, met wien zij onverwacht vertrok,
was, uit hoofde van vroegeren handel in (leen en tras, met
haren vader zeer goed bekend geweest, en het had haren vindingrijken geest niet aan middelen ontbroken, om bij hem
zulk een vreemd vertrek te vergoelijken. Zoo dacht zij ,
eenmaal de overwinning behaald hebbende, zich en het diepe gevoel van haar gebroken hart voor altijd te hebben onttrokken aan den blik van hem, dien zij voor eeuwig in haar
hart droeg.
Het overige van hare gefchiedenis Is u bekend. Zij had
op den eerfien blik de tabaksdoos herkend, die zij zoo dikwijls in de handen des beminden gezien had. Op dat gezigt
was de ganfche kracht harer hopelooze liefde ontwaakt, en
het haar onmogelijk geweest, zich in te houden.
Ik, op mijne beurt, verhaalde haar het een en ander tot
opheldering van mijn bezit der doos. Doch ik achtte het onraadzaam, aan het lieve meisje den beker der vreugde op
eenmaal vol te fchenken. Zi" herßelde fpoedig, en van tijd
tot tijd bereidde ik haar voor op b et aanfchouwen van den
man, wiens beeld zij zoo lang in het hart gedragen had. Nog
denzelfden dag fchreef ik hem in algemeene uitdrukkingen,
hem dringende, om naar Kleef te komen. Hij voldeed aan
mijn verzoek, en werd ook als bij droppelen voorbereid op
de vreugde des wederziens.
Spaart mij , mijne goede Vrienden, het verhaal van hetgeen volgde. Ik voerde hem in hare armen, en — om eene
uitdrukking eens gewijden Schrijvers te bezigen — zij viel
hem aan zijnen hals, en weende lang aan zijnen hals!
De hoogfte menrchelijke vreugde heeft, even als de (mart,
iets heiligs. Onze oogen ontwijdden het einde van dit tooneel niet. Wij bragten nog eenige dagen te Kleef door; maar,
het zij de herinnering van vorig lijden niet geheel door de tegenwoordige vreugde was uitgéwischt, het zij de ontfieltenis
des wederziens beider hart te diep getroffen had,, beide fpraken weinig, en fchenen eerder verfuft dan verrukt. Ook dit
i
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echter trok bij; en het duurde niet zeer lang, of ik ont.
moette den braven Crefelder met zijne beminnelijke echtgenoote andermaal ten huize des feestes. Met een diepbewogen hart zegende ik plegtig het huwelijk in van w I L L E M
H ** en CHRISTINA WILHELMINA R. ** Maar, was
het niet eene zonderlinge gril van de beminnelijke bruid, dat
op hare bruiloft rooken kon wie wilde, maar volfirekt uit
iets anders zijne pijp moest !hoppen, dan uit mijne tabaksdoos?
Wij willen, -- voegde de goedhartige Leeraar er nog bij
— nu mijne gefchiedenis uit is , onze Goudfche geweren za
eens uit deze doos laden. De gebeurtenis, die ik ume--men
dedeelde, is nu juist wel zoo ontzaggelijk buitengewoon
nier; maar, gezwegen van de hoogere Hand, die er in zigtbaar is , levert zij , mijns bedunkens , een leerzaam en waar
voorbeeld op voor jongelieden, om nooit met har -fchuwend
-ten
te fpelen, — En daarmede nu basta!

De Predikant heeft eene ellendige vertelling gedaan , wan.
neer de Lezer naar het einde heeft verlangd, ten einde iets
meer van het voorgenomen gefprek met den Schoolmeester
te weten. Doch, daar belofte fchuld maakt, (omgekeerd Is
het ook wel eens waar) moeten wij de mededeeling daarvan
geen oogenblik langer verzuimen.
Het Leesgezelfchap, te K* vóór korten tijd opgerigt,
had, op voorftel van den D°., alle de werken, uitgegeven
door den vaderlandfchen Schrijver C H RI STEM E I ER, aangenomen. Onder de reeds rondgezondene boeken behoorden
's mans kleine hertellingen. Niet zoodra hadden de vrienden
liet verhaal: het onfchuldig bedrog, of de dubbel bedrogene,
gelezen, of zij hadden de hoofden bijeengefloken. Zij meen
namelijk te bemerken, dat de Schoolmeester hun eene-den
vertelling had opgedischc , daarmede te zeer overeenkomende,
om aan eene toevallige gelijkheid te kunnen denken. De
vrienden meenden dus aan eene opzettelijke , zoo niet letterdan toch vertellingsdieverij te moeten gelooven , en konden
het den man niet vergeven, dat hij hen zoo bitter had bij
den neus gehad. Die zaak moest nu uit de wereld.
Wat had de Schoolmeester te zeggen? Verontfchuldigde
hij zich, zoo goed hij kon, dat is te zeggen met uitvlugten?
Erkende hij , van de grap wel de lezer,, maar niet het voor-
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werp geweest te zijn? Trachtte hij de zaak goed te ma.
ken met het voorbeeld van vele vertellers , die altijd ondervonden hebben , of tegenwoordig geweest zijn bij hetgeen zij van anderen gehoord hebben, en dien ten gevolge
verhalen ?
Hij deed, wat geen zijner vrienden verwacht had; hij hield
vol, dat hij de man geweest was. Alleen ten aanzien der
namen en plaatfen had hij zich eenige vrijheid veroorloofd.
„Die Mijnheer CHRISTEMEUER," voegde hij er eenigzins wrevelig bij, „ moet vast van elders het bedrog, in
vroeger jaren aan mij gepleegd, vernomen hebben. Gelukkig, dat hij mij niet met naamen toenaam geprostitueerd heeft."
„ C BR! ST E ME IJ E R, een goed vriend van mij ," hernam
de Predikant, „ heeft mij dezer dagen gefchreven, dat hij
de grap in zooverre niet kwalijk neemt, maar toch meende,
dat hij als verteller van de zaak in openbaren druk aanfpraak
op prioriteit mogt maken. En laat het nu daarbij blijven.
Heb ik niet reeds jaren lang aangedrongen op de oprigting
van een Leesgezelfchap? Als wij dat eerder gedaan hadden,
zouden ook de fchriften van dien onderhoudenden verteller
vast eerder in ons midden gelezen zijn, en dan zou onze
Schoolmeester vast iets anders verteld hebben. Aan de voor
zelve ontbreekt nog maar één vorm.-ftelingdrchs
Zij moest nog eens in den vorm van een nastukje of zoo iets
ten tooneele komen."
„ Bij mijn leven niet , al moest ik het voor een' zak guldens afkoopen 1" riep de Onderwijzer uit.
En daarbij bleef het.
Geen lezer onzer vier verhaaltjes zal wel onnoozel genoeg
zijn, om het Avondbezoek voor iets anders, dan inkleeding,
te houden. Het eense, den Schoolonderwijzer in den mond
gelegd, leverde de Schrijver naar een mondeling verhaal.
Dat van C HRI S T EMEIJE R was hem geheel onbekend. Hij
trachtte voorvallen, goeddeels op waarheid gegrond , op eene
eenvoudige wijze, vrij van Engelfche langdradigheid en Franfchen wind, in eenen levendigen vorm ce kleeden. Onze
taal is rijk genoeg, om ook in den ílijl van kleine novellen
genoegzame afwisfeling te brengen; en, welke ook overigens
de waarde of onwaarde dezer flukjes zij, hij hoopt, dat
voor mensch- en zedekunde fommige wenken niet geheel zul
verloren zijn.
-len
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ndanks mijnen regtmatigen weérzin , blijft gij aanhonden ,
beste vriend, en vordert volílrekt , dat ik u eenhaal mijne
(misfchien dan verkeerde of partijdige) meening omtrent den
tegenwoordigen (laat der Tooneelmuzijk zal zeggen. Nu
dan , eindelijk wil ik het eens doen , doch alleen om u genoegen te geven, en met weinige woorden , die ik neder.
fchrijf midden in de liefelijkfte eenzaamheid, onder de romantifche fparreboomnen der zoete treurigheid wekkende landfreek van 1llarienbad; terwijl ik, van den top van zlinallenshöhe, het oog laat weiden over het bekoorlijke tafereel dier
heerlijke vallei, met hare bevallige, zoo fchilderachtig ge.
groepeerde woningen , en mijne ooren (het is zes ure's avonds)
gellreeld worden door het tot mij overzwevende verrukkende
geluid der zoetfte en harmonieusfle melodien van M 0 Z ART,
HAYDN, BEETHOVEN, GLUCK, CHERUBINI, ME-

en anderen, welke een klein aan.
tal dier fchaars bekende en nederige kunflenaars van den Boheernfchen (lam, zoo veel beter dan andere volken voor de
muzijk bewerktuigd, (toonkun(lenaars gedurende de drie zo
handwerkslieden en arbeiders in hunne dorpen-merand,
den overigen tijd des jaars) op de wan.
velden
gedurende
en
met
eene als bij inflinct hun eigene juistuitvoeren
deiplaats
heid van fpel , met eene kieschheid in de nuances , met een
gevoel kortom, dat, behalve mijne verbazing, de liefelijkfce
gewaarwordingen bij mij wekt! ... Ja, vriendlief,, dit is de
echte kunst in de natuur en de volkomen reine natuur in de
kunst, welke voormaals de ware, voortreffelijke meesters in
ftalié en in Duitschltnd, gedurende eenige eeuwen, waarin
de kunst gedurig vooruitging, hebben voortgebragt. Maar,
helaas ! die eeuwen, weinig in getal, zijn voorbij. Weldra
bragt de vernielende geefel der ílaatsomwentelingen , door de
onftuimige opbruifng van 's menfchen geest, welke alle
grenzen doorbrak, als noodwendig gevolg , ook omwentelingen te weeg in de muzijk, die Goddelijke kunst, de meest
vrije van alle, die ons vermeestert en wegfeept, maar ons
thans plotfeling aangrijpt en met zich rukt in den dwarlkring
der geweldige hartstogten, welke zij opwekt, en der fluip_
trekkende aandoeningen, tot overdrijving, buitenfporigheid ,
geestverwarring en razernir opgejaagd! Ziedaar, waarde
H U t, WEBER , S P OH R
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vriend, in weinige regels mijn geheele antwoord; het is mijne
definitie der Tooneelmuzijk van den dag, waartoe, zoo ik
het wilde ontwikkelen en uiteenzetten , geen twintig dikke
boekdeelen genoeg zouden zijn; en, welk nut ook zou dit
hebben?
Marienbad, den 12den Augustus 1838.

S P O N T I NI.

ZONDERLINGE EETZAAL.

T

oen G E OR GE IV van Engeland eens den wens eh te kennen gegeven had, om de groote brouwerij van BA R C LAY
en PERKINS te bezigtigen, verzochten derzelver eigenaars
om de gunst, Z. M. op een ontbijt te mogen onthalen. Dit
maal werd in een vrij ruim, feestelijk opgefierd vertrek aangeregt. ' Toen nu de Monarch verlangde de brouwerij te zien,
en bijzonder naar de groote vaten vroeg, van welke hij zoo
menigmaal gehoord had , fond de Heer P E R K I N S op, en
verklaarde, dat Z. M. juist nu in den buik van een dier Vaten aan tafel zat. De brouwerij is, als een op zichzelf
slaand fladje van 79 hechte gebouwen, in Southwark, ten
zuiden van den Theems, achter de fraaije Lady-chapel, gele
Zij heeft 150 paarden in dienst, var, grootte bijna aan-gen.
olifanten gelijk, en elk van wier hoefijzers vier ponden weegt.
Twee groote ítoomwerktuigen drijven de geheele machinerie,
en men ziet er 130 vaten, van welke elk honderdduizend
emmers vocht bevatten kan.

ZEEMANSWELLEVENDHEID.

T

oen de Hertog van Thrk broeder van GEORGE III, naar
zee werd gezonden, rustte Kapitein HOW E zijnen jongen
kweekeling, naar Portssnouthfchen trant, prachtig uit. De
tegenwoordig zijnde Kapiteins vergezelden hem, in hunne
booten, naar boord, waar zij gezamenlijk den jongen Zeekadet werden voorgefield. Een matroos, die op het dek
Rond, zeide tot eenen kameraad: „ Mij dunkt de jonge
„ Heer is niet zeer beleefd; zie, hij houdt den hoed op het
„ hoofd voor al deze Kapiteins !" — „ Onnoozele 1" antwoordde de ander: „ Waar zou hij wellevendheid opgedaan
„ hebben? Hij is nog nooit op zee geweest."
,
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Daar Raat hij voor ons, als een Godentelg ;
Neen, hooger! geen gewrocht der fabeleeuw;
Geen Zanger, die Olympus kruin befiijgt,
Waar Phebus zich den fieren fchedel kroont
Met lauwren, in Dodoná s woud geplukt; —
Daar flaat hij , als een wezen, door God zelf
Begiftigd met de gaaf der Poëzij ;
Die fehoone kunst, die, in de taal van 't hart,
Tot zielen fpreekt, en, in de taal der ziel,
Tot harten zich een' open' toegang baant; —
Daar Raat hij — van zijn elpen fpeeltuig klinkt
Een hemeltoon, vol kracht en harmonij,
Die harten roert en ziel en zin zal treffen ,
En 't logge lto£ ten hemel weet te heffen.
Het onverftand miskent, verfmaadt de taal
Der Dichtkunst; noemt haar logen en bedrog.
Het fchiep zichzelf een beeld der Waarheid, en
Weegt woord en zaak, als met een goudfchaal, af,
ja vonnist! — Hoe! wat fmaalt gij ? Hebt gij 't licht,
Den vollen dag van hooger fpheer aanfchouwd ?
Kent g ij de Waarheid ? gij , die 't arme hart
Gekluisterd hebt aan 't geen de zinnen boeit !
Ontruk u aan dien fchijn! Staar naar den hoogen!
En, zoo gij 't kunt, gevoel uw onvermogen!
Ken vrij, wat eenmaal was en nog begaat !
De Dichter ziet, wat is en wezen zal;
Een grensloos rijk — 't gebied der mooglsjkheid --Ligt voor zijn' blik, den blik eens aadlaars, bloot;
Voor u is dat gebied met nacht omhuld;
Voor hem is alles morgenfond en licht.
Hij denkt, wat eens de Hemel, vóór hem, dacht;
Gevoelt, wat Engel en Aartsengel voelt;
Hij kent en fpreekt haar taal; — maar, als zijn zang
Uw oor niet ítreelt, wijt dit den Zanger niet!
Hij zingt, wat hem daarboven is geleerd.
Niet trotsch is hij op zulk een voorregt; neen,
Hij huldigt, in die gave, een gift van God,
L1
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En flamelt Hem zijn' dank voor dat gefchenk ,
En wijdt zich aan de dienst van 't goede en fchoon'
Aan menfchenheil , aan God en Vaderland,
Aan alwat,zacht en rein en lieflijk klinkt;
Alwat, op de aard', het rijk der Deugd kan fichten
Bezielt zijn luit en leeft in zijn gedichten.
En toch bewoont hij de aarde; hij blijft mensch ,
Als zinlijk wezen naauw aan 't hof verwant;
Verdriet en fmart verlammen vaak zijn vlugc,
En magtloos zinkt hij naast de groeve neer,
Waarin hem gade of dierbaar kroost ontzonk;
De hand des Doods kan hem in ketens (laan,
En hij, die boven darren 't hoofd verhief,
Treurt in de fchaáuw van dorrend kerkhofloof,
En zet zich naast een altoos zwijgend graf;
Hij voelt, hoe zwaar de marmren ljjklleen weegt
Op 't arme hart; een-traan befproeit zijn wangen.
0! vraag hem thans, om klanken noch gezangen ! ...
ja , vraag ze hem! -- Hij hoort u, slaart u aan,
Of ziet op 't graf, waarin zijn vreugd verdween,
Toen de aardkluit op de holle doodkist klonk,
En hem , van ,rouw en droef held, 't harte brak.
Nog fpreekc hij niet: hij peinst, gevoelt en zwijgt;
Een zucht, een traan getuigen, wat hij lijdt.
Maar zie! daar wijktde bleekheid van 't gelaat;
Hij weent niet meer; zijn boezem zwoegt en zwelt,
En plotsling, als door hooger geest bezield,
Vat hij de harp, die aan een' treurwilg hing,
En temt een lied. Dof fuist, in 't eerst, zijn toon;
Maar ílraks vervangt een zoete harmonij
Dat droef akkodrd; zijn treurzang fehokt de ziel,
En eindigt in den toon der zegepraal.
Zijn geeft verhief zich, door geloof en hopen;
De fmart verdween, -- hij zag den Hemel open!
-

Gelukkig hij, die, waar hem 't all'verlaat,
Een wereld § met haar fchijngoed, hem ontzinkt,
Op de oorden. hurt, waar zorgen, angst en druk,
Waar dood en graf voor altijd balling zijn !
Gelukkig, die, treft hem de pijl der fmart,
Zich troosten kan met wat Gods Engten troost,
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WVanneer hun oog het leed der aarde aanfchouwt :
„ 't Bewustzijn , dat, uit zaad, met fmast gezaaid,
Een vruchtbre kiem van vreugde ontfprniten zal."
Gelukkig, die, gelijk de Dichter, voelt,
Dat, in den dood, de zielen niet vergaan ;
Die, zonder fehrik, de donkre groeve. aanfchguwt ,
Omdat een hooger baan zijn oog bekoort;
Omdat hij zich een telg der Godheid voelt,
En bier reeds fmaakt, wat dáár de Hemellingen
Verrukt en ltreelt, als zij Gods liefde zingen.
Gewis, de Dichter, die door hooger geest
Bezield wordt, beurt zich tot der heemlen trans;
Gelijk weleer Jezaias , Jesfe's telg,
Of Cyrus' vriend. Bij 't klinken van zijn fnaar,
Ziet hij een hooger wereld, dan de ftip,
Waarop hij leeft, geniet, of lijdt en tlerft.
0, vraag hem nooit naar 't hoe! — de taal der aard'..
Hoe rijk, heeft voor dat hoe geen enkel woord.
De Dichter voelt zichzely' een dienaar Gods ,
Een priester in den tempel der Natuur,
Een leeraar in het rijk van Liefde en Deugd,
Verbonden aan de dienst van 't goede en fchoon',
Een echte telg en, lievling van de kunst,
Die 't heilig koor, waarin zij zetelt, fiert:
Ziedaar zijn taak, zijn namen, rang en roem!
Als Milton, daalt hij neer in 's afgronds nacht,
Of zweelt, niet Klopffock, door der Engten rij;
Dan weer zingt hij , in Nieuwland's geest en toon,
Orion's pracht; maar, als hij hooger flijgt,
Met Vondel 't heilig! heilig! heilig! hoort,
Dan voelen wij 't: dát is geen lied van de aard' !
Dan voelen wij , maar fpreken 't nimmer uit:
Wie kan den glans der zinkende avondllralen,
Of 't gloeijend goud van 't rijzend zonlicht malen?

Waartoe die gaaf,, den ftervling toebedeeld ? —
Wie waagt hier 't antwoord, waar het doel van 't zijn
Zich in den nacht der toekomst , voor ons oog,

Dat kortziend oog! in nevelwolken hult?
Die gaaf t die kracht , dat voorregt zij een blijk,
Dat hooger rang eenmaal ons deel zal zijn,
LI 2
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Als 't brekend oog deze aard' voor't laatst aanfchouwt,
En dat, reeds hier, de kiem ontwikkeld wordt
Van 't zaad, dat eens in beter wereld rijpt!
Maar, vraag niet verder! — dring niet in 't geheim.
Slechts Hem bekend, wiens hand de geesten weegt !
Aanbid Hem, die, in alwat Hij verleent,
Al zien wij 't niet, volmaakte giften fchenkt ;
Die, wat be(taat en zijn zal, heeft gedacht,
En voor wiens oog geen nacht een fluijer fpreidt;
Die eiken tred des Tijds heeft afgemeten,
En eeuwig blijft, in 't grensloos licht gezeten!
,

Verdwijn' voor ons de aloude fabeleeuw!
Verdorr' de lauwer om Apollo's kruin!
De Dichter boogt op hooger rang en roem,
Als hij 't akkoord der zilvren fnaren flemt.
Daar klinkt zijn toon ! — Hoort, volken! hoort zijn lied!
Biedt hem geen goud! — hij is zichzelv' genoeg;
Geen lauwertwijg, wier fchoonheid ras verwelkt!
Een rijker kroon biedt hem de toekomst aan;
Maar hoort zijn' zang, bij 't ruifchen van zijn (naar,
En vormt uw hart voor Godsdienst, Liefde en Deugd!
bat is zijn loon, zijn roem, zijn zaligheid ,
Zijn hemel hier op aarde, zijn heelal!
Dác zij zijn vreugd! en, hoe hier 't lot hem griefde,
Zijn laatst gezang àámt nog den toon der Liefde.
W. H. W'ARNSINCK, BZ.

DE NIJD.

De nijd vervolgt, als fchaduwbeeld, u in der glorie zonnefchijn;
Hoe hooger deze zon .0 rijst , te kleiner zal de fchaduw zijn.

DE SLEUR VAN DEN NACHT.

De nacht hult zich in zwart gewaad: wat huist toch wel
daar binnen?
Den eenen fchijnt het priesterdoek, den and'ren duivelslinnen !

MENGELWERK,
VER HANDELING ,
OVER
HET LEVEN IN DE IDEALE WERELD.

E

r is wel niets, waarover de wijze van befchouwing
meer uiteenloopt, dan het menfcheljke leven. Terwijl
de een het zich als een Paradijs van genot, als een zalig Eden voorllelt , waar hein niets dan vreugde ver
ander van de ramp woest n dezer aar -beidt,fprk
waar de ligtzinnige niets dan rozen waant te zien,-de;n
waarop men wandelt , en alle finart voor het werk van
zwartgallige ontevredenheid houdt, klaagt de zwaarmoe
niets dan dorens , die den voet kwetfen en het-digeovr
voortgaan belemmeren, of noemt alle aardsch geluk fch»z,
en fchrijft alleen aan de rampen des levens eene treurige
wezenlijkheid toe. De tijd , dien de een hier zorgeloos
voortdartelt , heet bij den anderen een' tijd van zwaren flrijd ; en de dood, die beiden uit dit leven weg
voor dezen een bevrijder , , voor genen integen--nemt,is
deel een lastige verftoorder van zijn genot. Ilan eene oppervlakkige befchouwing het ons leeren, M. H. , dat
inderdaad dit verfchil van befchouwingswijze zich overal
openbaart, niet onbelangrijk is dan voorzeker, de vraag,
„ aan welke zijde de waarheid te vinden is." Naar het
ons voorkomt, „ aan geene van beiden." Gelijk gew'ooillijk, zoo wordt ook hier door overdrijving aan beide
kanten alles bedorven. Indien wij echter partij moesten
kiezen , wij zouden niet aarzelen het gevoelen der laatst
behoorlijk verzacht en gewijzigd , tot het-genomd,
onze te maken. IIet komt ons toch voor, dat zij, die
gewoon zijn dit leven bijna als een onophoudelijk feest
te befchouwen , weinig gevoel , veel zinnelijkheid verraden. Het leven is eene hoogst ernilige zaak. Genot is
Mm
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deszelfs hoofddoel niet. En wie vindt het er ook zuiver
en onvermengd ? Hierin althans zullen wij liet wel te
zamen eens zijn, dat er veel op aarde is, hetwelk anders
kon en anders moest wezen , hetwelk ieder weldenkende
zich anders wenscht , en hetwelk , cia 1r het nu eenmaal
niet anders zijn kan , juist daardoor dit ondermaanfche
kenfchetst als een (iaat van onvol?ome;2/eid.
De oorzaken , dat er hier beneden zooveel gebrekkigs
en onvolkomens is , zijn niet ver te zoeken. Zij liggen
grootendeels in onszelven, in de menfchen, onder en
met welke wij leven, in de'geheele inrigting en zamenhang der aardfche maatfchappij ; niet één woord, zij zijn
niet te tellen. Maar, welke zij ook zijn mogen, het
verfchijnfel, hetwelk zij voortbrengen , is voor ieder'
onpartijdigen befchouwer onmiskenbaar; het heet onvolmaaktheid. Onze wenfchen worden niet dan gebrekkig
vervuld; de menfchen voldoen flechts ten Halve aan onze
verwachting; de omílandighedenbelemmeren ons in onze
pogingen; onze goede bedoelingen worden gedwarsboomd;
in één woord, (wij zeggen het, zonder ondankbaar het
goede te willen voorbijzien , dat de aarde werkelijk oplevert) teleurfelling is de algemeene klagt van ieder'
aardbewoner. Inderdaad, wanneer wij niet willens blind
zijn, kunnen wij dit een en ander niet ontkennen. `Vij
willen dit ook niet. Niet om er onder te morren , maar
om er de wijsheid vag God in op te merken , dat Hij
ons door een' flaat van onvolmaaktheid voorbereiden en
vormen wil tot een volkomen geluk , en tevens omdat
wij daardoor gelegenheid verkrijgen ter verklaring van een
verfchijnfel, hetwelk onze opmerkzaamheid niet onwaardig is, en dat, offchoon verfehillend gewijzigd, ons bij
de meeste menfchen in het oog valt. Ik bedoel dit hun
bellaan, (of gebrek, hoe wilt bij ?) clat zij , te mieden
van een' onvolkomenen Rand van zaken , vaai_ geheel
leven in eene denkbeeldige wereld. Zvat wij hierdoor
verflaan, zal wel niemand uwer, 1Y1. H. , onbekend zijn;
maar, „ of het goed of af te keuren zij ; of er grond
„ befta , om te verwachten , dat de uitziften , ans hier
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„ geopend, bevredigd zullen worden; op welk eene wi„ ze wij dit gedrag te befchouwen , waarvoor wij ons
„ hier te wachten , en wat wij er bij in acht te nemen
„ hebben" : dit zijn vragen, welke u misfchien niet ge.
heel onbelangrijk voorkomen , en welke , offchoon derzelver volledige beantwoording mijne krachten verre te
boven gaat , echter door mij beIlemd zijn, om thans wat
nader te worden ontwikkeld , daar ik tot u fpreken ga
over het leven in de denkbeeldige of ideale wereld. In
de hoop , dat gij mij de aandacht en toegevendheid, wel
ik meermalen ondervond, ook thans niet zult ont--ke
houden , ga ik dan terftond tot de ontwikkeling van mijn
onderwerp over:
I. Eerst zal ik u trachten voor te (tellen, wat het
zegt, te leven in de ideale wereld.
11. Ten tweede willen wij nagaan, hoe wij zulk eene
handelwijze te befchouwen en te beoordeelen hébben.
III. Om niet eene en andere gevolgtrekking, hieruit
van zelve voortvloeijende, te belluiten.
I. Om de vraag te beantwoorden, die wij ons in de
eeríle plaats ter taak hebben voorgefleld, zal het noodig
zijn , onderfcheidenlijk te letten op den aard, de bron
en de eigenfchappen van een leven in de ideale of-ne
denkbeeldige wereld. Over elk dezer bijzonderheden moge een kort woord volftaan.
i. Onder de moeijelijkíle vraagstukken der theoretifche
wijsbegeerte behoort voorzeker de leer der Ideén. Her
is met mijn tegenwoordig oogmerk niet overeenkomílig,
breedvoerig hierover te fpreken. Het verfchil dus van
de voorí'celling dezer leer bij hare voorname voorftanders,
PLATO, DESCARTES en KANT, kan hier niet in
aanmerking komen. Verkeerd fchijnt wel de eerfle gedaan te hebben, toen hij de idéën voorflelde als iets buiten den mensch : naar ons oordeel althans zijn de idéën,
b. v. van het fchoone , het heilige, het Goddelijke, als
iets in den mensch te befchouwen , en, zoo al niet hem
dadelijk ingefchapen of aangeboren , althans z9ner natu1\1I m 2
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re eigen. Deze idéën zijn afgetrokkene voorftellingen
der vormen van bovenzinnelijke dingen. Deze voorflel•
lingen, op het een of ander voorwerp, onder de zinnen
vallende, toepasfelijk gemaakt , en daaraan de volmaakt
in onze gedachten toegefchreven wordende , noemen-heid
wij dezelve idealen. Idéën zijn dus denkbeelden of alge
begrippen , welke onze geest gebruikt om te rè--ine
deneren en te denken; idealen zijn voorflellingen , voor
welke wij ons voor den geest roepen , op deze-beldn,
begrippen gegrond; voorbeelden van het volmaakte : zoo
b. v. heeft de fchilder eer ideaal, eene voorflelling van
volmaakte fchoonheid in de ziel , welke zijn penfeel uit
'aan welke hij gedurig zoekt nader te komen;-drukt,en
zoo kan men eene voorfi;elling , een ideaal hebben van
huifelijk geluk, van een' welingerigten staat , van eene
volmaakte wereld, van eene wezenlijk groote ziel, en
wat niet al. Wanneer wij nu deze voorhelling aan zekere vormen verbinden , ontleend uit het dagelijkfche leven, en uit de wereld, waarin wij ons bevinden, of
den kring, waarin wij ons bewegen , en den laatfl:en de
kleur en tint onzer denkbeelden, niet die der wezenliikheid geven , dan vormen wij ons alzoo eene ideale wereld. De uitdrukking ideale , denkbeeldige wereld Plaat
dus tegenover die van werkelijke wereld. De laatfee vertoont ons het leven, zoo als liet in waarheid is ; de
eerfee fchept ons eene wereld, geheel ons eigen werk ,
en van de wezenlijkheid in meerdere of mindere mate ,
foins zeer verre afwijkende. En wanneer wij nu fpreken
van in zulk eene denkbeeldige wereld te leven , dan- ver
wij er door, dat hij , van wien wij dit zeggen -,ftan
zich in die denkbeeldige wereld, welke de vrucht is van
zijn eigen brein , en dus Hechts voor hem hare waarde
heeft, geheel en al beweegt; met zijne gedachten, wenfchen en gewaarwordingen zich daarin ten eenemale verplaatst; zich daardoor hoe langer zoo meer van liet wer
leven verwijdert; zijne plannen, uitzigten en wen--kelij
fehen bouwt, niet op de befchouwing van het leven zoo
als het wezenlijk is , maar zoo als hij het zich voor-
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ilelt ; in één woord , dat hij leeft , in den vollen nadruk
des woords, in eene wereld, welke tegenover de werke
welke fIechts voor hem beftaat. Het fpreekt-lijkefta,
van zelf,, dat dit verfchijnfel niet bij allen uit dezelfde
bron voortvloeit : misfchien zijn de oorzaken er van zoo
menigvuldig als er menfchen zijn. Dit maakt het on.

derzoek naar
2. De bromaen, waaruit het leven in de ideale wereld
voortvloeit , niet gemakkelijker. Bij bedaard onderzoek
echter komt het mij voor, dat alles zich hier gevoegelijk tot ééne hoofdbron , hoewel hier en daar verfchillend
gewijzigd, laat terugbrengen : ik bedoel gevoel der onvolkomrenheid van het aardfche. Ik gebruik dit woord
hier in een' goeden zin , offchoon dit gevoel kan voort
en uit eene doorgaande ontevredene gemoedsitem--vioejn
ming , eia uit teleurftelling en krenking des gevoels, en
uit eene opgewekte zucht naar een'volmaakter' toeftand.
Zietdas? zoo vele aanleidingen tot een leven in de ideale
wereld.
a. Ik fprak van ontevredenheid en gemoedsftemming
als eene eerf'e aanleiding. Er zijn menfchen, die geene
uiterlijke reden hebben om over hun lot of over hunnen
toefland te klagen. Behalve de kleine tegenfpoeden , die
ht dagelijkfcbe leven onvermijdelijk oplevert, gaat het
hun wél ; maar reeds deze kleine tegenfpoeden zijn ge
om lien te ontflemmen en een gevoel van bit--noegzam
terheid in hunne ziel op te wekken. Zij krijgen nu eersen
afkeer van het leven , zoo als liet zich inderdaad aan hun
oog vertoont ; zij wenfchen , dat hun toefland beter ware ; zij fellen het zieh voor, hoe het hun zou te moede
zijn, wanneer die wezenlijk beter was : en zietdaar reeds

de eerfile fchrede gedaan tot een leven in de ideale wereld. luie vooriieïling prent zich gedurig al vaster en
vaster in hunne ziel: zij vormen zich idealen, die hen
vertroosten over de onvolledigheid van het tegenwoordige.
b. Maar er is eerie andere en edeler, althans natuurlij
eerbiedwaardiger aanleiding hiertoe. Er zijn men--kern
feh.n , die de wereld intraden niet lust en kracht en moed
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om te leven. Maar die wereld beantwoordt niet aan
hunne verwachting. Hunne weluieenendfle en heilzaamfte
bedoelingen worden miskend, misduid, tegengewerkt of
vergeten. De menfchen, waarop zij gerekend hadden,
ílellen hen te leur. Zij worden teen fpeelbal van bedrog,
trouweloosheid of verraad. Hunne dierbaarf'e wenfchen
blijven onvervuld. Zij lijden fchipbreuk op de trouwe
wereld , en redden uit die fchipbreuk niets-lozedr
dan een verfcheurd hart. Nu is hun moed verlamd, hun
levenslust verdoofd, hunne zedelijke veerkracht bezweken. De wereld heeft voor hen niets meer. Zij kunnen
niets meer voor de wereld wezen. Wat is natuurlijker,
dan dat zij van die wereld buiten zich tot de wereld in
zich terugkeeren ; in hunnen geest zich het ideaal van
geluk vertegenwoordigen, hetwelk de werkelijkheid hen
toch niet aanbiedt, en alzoo gedurig zich meer overgeven aan het gemoedsbel}aan , waarvan wij fpreken ?
c. Nog kan het leven in de ideale wereld dir ontftaan , waar het gevoel van onvoldaanheid met den tegen
zaken de zucht naar iets beters en-wordigen[lav
volmaakters krachtig in ons doet ontwaken. Er is
een trek naar volmaking in de borst van iederen mensch
geplant, die dáár, waar onze redelijke en zedelijke aan
niet geheel door de zinnelijkheid is overmeesterd -leg,
krachtig in ons binnenfte fpreekt. Maar hoe weinig vol
vindt deze trek in de werkelijke wereld ! Alles -doen,ig
wat zij fchenkt , is onvolmaakt ; en kwam zij voor het
minst , voor ons oog , der volmaking altijd flechts nader ! Maar neen , ook dát zelfs niet ; gedurig minder
zien wij hier aan onze wenfchen voldaan ; gedurig minder laat zich deze zucht vereenigen met hetgeen wij rond
ons opmerken. Vat is natuurlijker, M. H. , dan-om
dat men zich nu Bene ideale wereld van volkomenheid
fchept ? Zocht men die dáár,, waar zij te vinden is ,
in een beter leven , en vertroostte men zich met die hoop
te midden van 's levens lasten en rampen , men zou wél
doen: maar men wil die volmaaktheid nog aan deze zij
vindt ze niet rondom zich ; zoo fchept-desgraf;mn

491

IN DE IDEALE WLIRELD.

men zich dan eene volkomene wereld , trekt zich , mag
ik zoo fpreken , in dit gewrocht zijner verbeelding terug , en, is hier dan ook alles onvolmaakt, men vormt
zich een ideaal van levensgeluk , om daarnaar te streven
en daarin geheel te leven.
3. Niet onbelangrijk zal het dan ook zijn , het oog
te vestigen op eerie en andere eigenfchap die het leven
in de ideale wereld bijzonder kenfchetst.
a. Allereerst komt hier in aanmerking de vraag, tot
welk vermogen onzer ziel deze handelwijze de naaste
betrekking heeft; en dan valt het ons al dadelijk in het
oog , dat het de verbeelding is , die hier een overwigt
uitoefent boven onze andere geestvermogens en in de
eerfle plaats in liet fpel komt. De ideale wereld , welke
wij vormen, is niet het gewrocht van een koel overleg ,
van eerie bedaarde redenering, welke het zich onpartijdig
afvraagt , „ van welke verwachtingen men met grond de
„ vervulling kan Lopen ; van welke niet." Neen, de ideale
wereld is eene , en wel meesttijds onrijpe , vrucht eener
ontvlamde verbeeldingskracht. Phantastisch zijn dan- ook
meestal de kleuren en verwen , waarmede wij deze onze
luchtkasteelen vertieren , en overfpannen de uitzigten ,
die men zich vormt. Maar, en dit verdient niet minder onze opmerking , idealen zijn niet het werk eener
zuivere verbeelding , die op zichzelve ftaat en werkt.
Neen, ook hartstogten komen hier in het fpel, die aan
de phantafie eerie bepaalde rigting geven tot een of ander voorwerp , dat men voor zich bijzonder begeerlijk
acht, en daarom tuet zijne geliefkoosde ideale wereld in
het naau\vtle verband brengt , ja daaraan eene voorname
plaats iart:itt.
L. Maar van deze opmerking worden wij geleid tot
eene andere , nameli,k tot die van de menfchen en leef
in welke men ''bijzonder vatbaar is voor het vor-tijden,
idealen. Zijn idealen het werk der verbeelding,-menva
door l,artstogten beíluurd, dan volgt hieruit, dat het
leven in eerie ideale wereld bijzonder eigen is aan den
Jeugdigen leeftijd en aan het dichterlijke gevoel.
,
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aa. Gaat het u gelijk mij, M. H., dan hebt gij het
reeds eenigen tijd ondervonden, en ondervindt het nog
dagelijks, welk eene geneigdheid wij op onze jaren hebben tot een leven in de wereld der idealen. Dat kan ook
niet anders. Nog vertoont zicli aan ons oog het leven
van deszelfs fchoonfle en lagchendite zijde. De wereld
fchijnt ons zoo fchoon , het geluk zoo gemakkelijk te
verkrijgen! Nog zijn alle onze uitzigten gedost in de
groene kleur der hoop. Als nog het bloed met fnelle
vaart door de aderen bruist, als de verbeelding nog zoo
fterk fpreekt, en de koene geest zich het minst aan de
koele berekeningen en den bedriegelijken fchijn der werkelijke wereld kan onderwerpen, dan is het niet vreemd,
dat'men gaat idealiferen. Wie onzer draagt niet een heiligdom in zijn binnenile om , een ideaal van vriendfchap,
van geluk , van liefde bovenal , dat hij voor geene fchatten zou willen ruilen , en dat de koude hand der wijsbegeerte niet met koelen fpot kan aanraken , zonder tevens
liet ganfche gebouw van zijn toekomflig aardsch geluk
in een' puinhoop te doen verkeeren ?
bb. Niet minder is het leven in de ideale wereld bij
eigen aan dichters. Wij zouden zelfs verder kun--zonder
nen gaan, en beweren, dat het van echt dichterlijk gevoel onaffcheidelijk is. De dichter wordt overgevoerd in
zekere denkbeeldige wereld , vol fchoone beelden en vor
maar zonder wezen. Zelfs het fcheppen van beel--men,
den , waarmede hij de zaken , die hij bezingt , vergelijkt,
geeft hem hiertoe eene gereede aanleiding. In die beelden kan , in een' betrekkelijken zin , waarheid heer
echter kunnen zij uit de idealen- wereld ont--fchen,
leend zijn.
c. Nog valt, als eigenfchap van het leven in çle ideale
wereld , op te merken, dat het bij hem, bij wien het
in eene hooge mate plaats heeft , niet iets bloot inwendigs gis , maar zich ook naar buiten openbaart. De idealist in het werkelijke leven heeft ik weet niet wat aan
Hij is eenigzins fomber,, vaak afgetrokken,-treklijs.
en heeft iets dweepachtigs ; zelden is zijne verbeelding
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te huis, en zijne gedachten zwerven meestal geheel af
van de dingen , waarmede hij bezig is. Zijn oog fchittert nu van een' ongewonen gloed , en ftaart dan weder
verflrooid daarhenen ; zijn lach heeft iets weemoedigs ,

zijn toon iets overdrevens.
d. L' indelijk, in liet leven in de ideale wereld zijn ook,
even als in alle andere deugden of ondeugden, verfchillende trappen of graden te onderfcheiden. De meeste
menfchen vormen zich idealen van eene of andere bijzondere zaak, die zij zich gaarne wenfchen. Hiertoe be-^
paalt liet zich bij hen : hechts weinigen zijn er , die zich
geheel in eene idealifche wereld verplaatfen, d. i. die zich
geheel van de werkelijkheid verwijderen , en hunne droomen op alwat hen omringt toepasfelijk maken. Maar tot
dit laatfie komt men niet, dan door overdrijving van het
eeríle : het wordt dan eindelijk eene foort van zedelijke
ziekte , welker genezing hoogst moeijelijk en vaak zeer
finartelijk is. Maar ook de eerstgenoemde wijze van han
kan men, offchoon in een' engeren zin, een leven-deln
noemen in de idealen - wereld. Immers, met het eene
hoofdvoorwerp onzer idealen , , dat onze ganfche ziel inneemt , wordt ligtelijk een ander verbonden; dit gefehiedt
hoe langer zoo meer, en eindelijk wordt ons geheele leven
daarmede in betrekking gebragt.
Zietdaar u het een en ander herinnerd over het leven
in de ideale wereld in het algemeen befchouwd. Wilden
wij hier wijsgeerig worden, en de gefchiedenis van het
poëtisch en philofophisch Idealismus beide , van Y E N O P H A NE $ af tot S C II E L L IN G toe , voor u ontw: kke len , hoeveel viel hier niet bij te voegen : maar wij bepalen ons alleen tot de idealen , voor zoo ver zij betrekking
hebben tot het dagelijkfche leven. Ik heb u alzoo den
aard, de bronnen en eigenfchappen er van eenigzins trachten te leeren kennen. Opzettelijk zweeg ik tot heden toe
van deszeifs gevolgen. De befchouwing toch van deze
zal voor een groot gedeelte ons oordeel moeten leiden
over de waarde van een leven in de idealen- wereld. Ik
wensch, dat dit ons oordeel zoo onpartijdig en gematigd
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mogelijk uitvalle, en wil daartoe trachten noch het betrekkelijk goede te verkleinen , noch het verkeerde en gevaarlijke er van te bemantelen , opdat wij dan eindelijk
bij onszelven gemakkelijk de ílotfom kunnen opmaken.

II. Hoe hebben wij het leven in de idealen -tivereld ,
dat wij thans nader leerden kennen , te b%horutiven en te
beoordeelen . Tot de beantwoording dezer vraag, gij
herinnert het u , - was het tweede gedeelte mijner voorlezing beflemd.
1. Het fla dan bij onze oordeelvelling vooraan , dat
het leven in de ideale wereld hoogst aangenaam en zalig
is. Het is zoet, aan zijne verbeelding bot te vieren, de
teugels der rede te laten glippen , en onbekommerd rond
te zweven in eene bovenzinnelijke wereld. Er zijn oogenblikken voor den mensch, waarin een nieuw leven hem
fchijnt te bezielen, en alles zich voor zijnen blik in een
ander, te voren nog ongekend daglicht vertoont. Het
is dán , wanneer de zin voor het hoogere en betere zich
met nieuwe kracht in ons verheft, wanneer wij de onvolmaaktheid der tegenwoordige orde van zaken duidelijker dan ooit inzien, en den wensch in ons niet meer
kunnen onderdrukken , dat dezelve voor eene andere en
betere plaats make. lij geven ons dan aan die zoete
droomen toe, en verliezen hoe langer zoo meer het werkelijke leven uit ons oog. Eene wereld opent zich voor
onzen geest , welker beeldtenis voortaan leeft in onze
ziel , ons troost bij onze onvoldaanheid met het werkelijke leven, en ons vergoeding fchenkt voor den weinigen
weérklank, welken onze zielsílemming vindt onder de
menfchen , in wier midden wij ons bevinden. Nu fchiet
onze opgewekte geest vleugelen aan, en verheft zich boven den maalitroom der zinnelijkheid, om geheel in reiner lucht te leven ! -- Kent gij die gemoedsílemming
eenigzins bij ondervinding, M. H. , (en wie had dezelve niet meermalen in zijne jeugd?) dan weet gij er ook
van te fpreken , hoeveel zaligheid zij oplevert. 0 ! het
werkelijke leven is zoo koud , zoo koel , geeft zoo wei-
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nig voedfel aan het vuur, dat in onzen boezem blaakt.
Zinnelijkheid en eigenbelang zitten hier op den troon;
koele berekening treft men dáhr aan , waar men warme
belangI'celling hoopte en wenschte te vinden ; de menfchen
verflaan, gevoelen , begrijpen ons zoo zelden. Nu bevangt ons een gevoel van onvoldaanheid, van teleurftelling , waarvan wij ons naauwelijks rekenfchap kunnen
geven, maar dat echter voor onzen geest een fomber floers
over het leven werpt en onze fchoonfte zielsflemming verbittert. 0 ! waar vinden wij dan troost, dan bij onze
inwendige íèhatten , voor zooverre zij nog onaangerand
in onze borst liggen ? Tot wie zullen wij terugkeeren ,
dan tot onszelven, als wij toch buiten ons geene vergoeding vinden kunnen ? En wat zaligheid doorflroomt het
hart , wanneer eindelijk (dat toch ook het geval kan zijn)
het ideaal niet langer ideaal blijft , maar ons in de wezenlijkheid tegentreedt , en dan nog onze ftoutfte , onze
hoogst gefpannene verwachting overtreft! Waartoe zou
wij dan fchromen , aan deze zucht onzes harten toe-den
te geven , en uit Gene wereld van wisfelvalligheid en eene
wereld van onvermengd geluk en kalmen vrede, uit eenen
kring van verwarring en ontflemming in eenen kring van
reine harmonie terug te keeren en rond te zweven ? Ja,
wij vreezen het , en eene fmartelijke ervaring heeft het
velen geleerd , idealen zijn droomen ; droomen , waarop.
vaak een fmartelijk ontwaken volgt : maar is het dan niet
beter,, zorgeloos voort te ffapen, zoo lang mogelijk, tot
eindelijk de ijskoude hand der werkelijke wereld ons uit
den droom wakker fchudt ? Ach , het is hier op aarde
reeds iets , reeds veel , wanneer men zich gelukkig droo.
men kan ! -- Wat zullen wij op deze taal der voort'canders van het idealen-leven antwoorden ? Laat ons bekennen , dat zij gelijk hebben ! Ja, wij wagen zelfs nog
eene fchrede verder,, en merken
2, tot lof van het ideale leven , op , dat het een be-

wijs is der hooge voortrefeljkheid van den mensch. Zoo
als wij reeds een en andermaal opmerkten , het ideale leven verfchilt van de werkelijke wereld niet weinig ; wat
-
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zeg ik ! hemelsbreed veelal. Wij leven en bewegen ons
geheel in het rijk der zinnen: en juist omdat wij zinnelijke, voor eiken uitwendigen indruk vatbare wezens zijn,
juist daarom zijn er Monderde en duizende onzigtbare,
maar toch onverbrekelijke banden, die ons aan het gewone leven verbinden. Wat wonder dan, dat eindelijk
de zinnelijkheid ons geheel beheerscht , en, gelijk wij dat
bij zoo velen zien, ons voor elk meer dan zinnelijk gevoel onvatbaar maakt ? Maar neen ! de ftraal der Godheld, die op den mensch nederdaalde, moge verzwakten
ingetrokken zijn , vernietigd is hij niet. De hoogere vonk,
die in ons binnenfte tintelt , is nog niet geheel en al ver
Wij kunnen ons nog verhelfen uit het lage ílijk,-dof.
waarin wij ons bevinden. Wij kunnen ons nog hetgeen
eeuwig, waar, fchoon, onbevlekt en volmaakt is voor
dat onder zekere vormen brengen', en naar de-fteln,
bereiking dier idealen fireven. Dat ftreven moge meestal
vruchteloos uitkomen, eerbiedwaardig blijft mij de poging
van den zinnelijken mensch , om zich boven het (lof dezer aarde te verhelfen. Ja, er leeft, er werkt een hooger begintel in ons • het llreven naar idealen is van dat
beginfel de vrucht , ook offchoon hetzelve hier eene ver•keerde rigting neemt. Er ligt een diepe zin in P LAT 0's
voorffelling, dat de mensch in een leven vóór zijn tegenwoordig aanzijn , in eene hoogere wereld , de beelden
van het ware , goede en fchoone in onbenevelden glans
had zien fchitteren , en daarvan thans nog hier op aarde , in den kerker des ligchaams , de flaauwe herinnering
met zich omdraagt , en , door die herinnering geleid ,
zijne idealen vormt. Gewis, ware de menfchelijke natuur minder voortreffelijk , dan zij is , tot zulk eene poging ware zij , op eene wereld als de onze , geheel buiten haat.
•3. Laat mij er ten derde nog bijvoegen, (opdat ik alle
regt late wedervaren aan een leven in de idealen -wereld)
dat hetzelve een vruchtbaar middel vaak oplevert ter
ontwikkeling van 's menfchen redelijke en zedelijke ver
«raar men zich idealen vormt, daar (pant men-mogens.
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zijne krachten in , om die idealen te bereiken , voor zoo
ver dezelve althans niet volftrekt onbereikbaar zijn. Ook
kunnen onze idealen eene zedelijke (rekking hebben. Men
kan zich een ideaal van volmaakte en reine deugd vor
men. Stelt men nu alle pogingen in het werk , om di^
ideaal nader te komen , van hoe weldadigen invloed kan
dit zijn ! Stelt ons de Christelijke ze;lekunde zelve niet
voor , om naar gelijkheid aan God en den Verlosfer te
í}reven , als liet ideaal der hoogstmogelijke zedelijke reinheid ? -- IeTaar ook zelfs dá.n , als onze idealen niet
dadelijk eene zedelijke ílrekking hebben , als alleen geluk
onze hoogfle wensch is, en wij ons daartoe een ideaal
van vriendfchap of liefde voortellen , welk een krachtig
middel vinden wij dan hierin ter onzer zelfveredeling en
volmaking ! Gewis , waar men zulk een ideaal in de ziel
omdraagt , daar heeft men een onfeilbaar wapen tegen
alles, wat onze natuur vernederen, en den adel der mensch.
neid , die zich zulke idealen vormen kan, bevlekken zou;
daar kan men geene booze neigingen in het hart laten
heerfclien, daar de zinnelijkheid geen voedfel geven, daar
zichzelven niet verlagen. \Villen wij de inwendige kalmte
onzer ziel bewaren , ons de vervulling onzer dierbaarlte
en zoetfile wenfchen niet voor eeuwig onmogelijk maken,
wij zullen onszelven vatbaar trachten te maken , om een
ons ideaal niet geheel en al on--maldev^ruitzgn
'.vaardig te zijn ; en , blijft die vervulling ook achter,
toch z .l reeds dit ons leven in de idealen - wereld een
vruchtbaar middel hebben opgeleverd ter onzer zedelijke
vorLning en volmaking.
4. i,>aar, hoe zalig, hoe verhelend, hoe nuttig zelfs
lzoo bet koesteren van idealen zijn moge, laat ons echter billijk zijn, en van de andere zijde bekennen , dat
een eigen lijk gezegd leven in de idealifche wereld , wel
verre van aanprijzing te verdienen , hoogst gevaarl ti en
l^'hadeIi '° voor ons is. Wanneer ik u dit in eenige proeven zal hebben aangewezen , dan mag ik mijne befchei(lene beoordeeling over het gemoedsbeflaan, waarvan wij
;'preken , voor voltooid houden.
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a. Plet leven in de ideale wereld rust (en zietdaar eene
eerie opmerking) op eene verkeerde voorfteliing; het
mist dus allen verftandelijken grondslag , en is ontbloot
van alle wezenlijkheid , daar deze wereld der idealen
hechts voor ons beflaat. Rede en gevoel , M. H. , zijn
twee vermogens van den mensch , die altijd in behoorlijk
evenwNigt moeten gehouden worden, en waarvan het eene
nimmer behoort te werken ten koste van het andere. Elke voorhelling heeft Hechts dán waarde , als zij op wezenlijkheid berust en eenen dadelijken , ífelligen grondflag
heeft. Maar eene voorffelling , die niets anders dan een
fpel der verbeelding, eene herienfehim van hooge overfpanning is, wat beteekent zij ? Dezelve is uit de lucht
gegrepen en vervliegt met den wind. En gelijk dezelve
eenen verftandelijken grondflag mist, zoo heeft zij ook
op onze rede en den gang onzer denkbeelden een' verder
invloed. Langzamerhand worden wij toch in-felijkn
onze wijze van befchouwing tot iets geleid, dat hoe langer zoo meer van den gewonen gang van zaken afwijkt.
Onze begrippen van wezenlijkheid en fchijn verwarren
zich hoe langer zoo meer: hoe langer hoe grooter wordt
het gevaar, om den laatften voor de eerfle te houden;
hoe langer hoe moeijelijker, onszelven vrij te waren van
heethoofdige voordellingen , die den bedaarder aanfchouwer een blik van mededoogen op ons zouden kunnen
doen haan.
b. Hier komt bij, dat een leven in de idealen-wereld
een' allerverderfelijkílen invloed heeft op de rust, kalmte
en eifenbaarheid onzes gemoeds. Tot waar geluk is acne
gelijkmatige zielsgefeldheid onmisbaar noodzakelijk. snaar
hoe kan dezelve plaats hebben dáár, waar de verbeelding met allerlei voordellingen is opgevuld, die het hoofd
ons ifireven uitmaken? Dit ons ftreven is in-doelvan
een' gedungen firijd met het werkelijke leven rondom
ons. Vandaar eene gejaagdheid, eene ongedurigheid, die
den vrede uit onze ziel onherroepelijk verbant. Immers ,
onze fchoone droomen , waaraan wij ons zoo lang mogelijk willen vasthouden, worden gedurig afgebroken door
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voorstellingen of bemoeijin en van het dagelijkfche leven,
waaraan wij ons toch nimmer geheel en al onttrekken
kunnen , en die ons, bij eene bedaarde levensbefchouwing, telkens meer moeten doen wanhopen, om onze
hooggeiparnene verwachtingen voor de toekomst immer
bevredi ;d te zien. Zoo zijsi wij als 't ware in eene ge
werkelijke en het ideale Le--durigefntsch
ven ; nu eens eenige hoop koesterende , onze wenfchelz
vervuld te zien , dan weder eensklaps die hoop in rook
ziende verdwijnen. Alzoo wordt de grondflag gelegd van
een' eeuwigdurenden ftrijd ia ons binnenfre , en van eene
bittere en wrevelige remming des gemoeds , waarvan de
gevolgen niet anders dan noodlottig zijn kunnen voor onzen innerlijken vrede.
c. Niet minder zeker is het, dat zulk eene handel
werken moet op onze gefchiktheid-wijzealrnodtgs
en het dagelijkfche leven. Wat
werkelijke
wereld
de
voor
er toch in onzen geest moge omgaan, in de menfchelijke
maatfchappij gaat alles op denzelfden voet voort. Hoe
fnel onze verbeelding zich reppen moge, het leven gaat
deszeifs ouden , tragen en toch onophoudelijken gang.
Welke Paradijzen wij ons fchcppen mogen, de ervaring
leert het ieder oogenblik , dat de werkelijke wereld geen
Paradijs is , en het nooit worden zal , zoolang er menfcaen op wonen als wij zijn. !vaar nu , M. H. , welk
een contrast vertoont zich dan hier aan ons oog tusfchen
den dweependen fantast der ideale , en den koelen here.
kenaar der werkelijke wereld! Gewis , hier is alle goede
verítanidhouding , alle harmonie onmogelijk. Voor hem,
die in dc denkbeeldige wereld rondwhndelt , voor hem
heeft het dagelijkfche leven niets , dat hem eenigzins kan
bekoren. Alles komt hem hier voor zonder leven , zon
gloed ; zoo koud, zoo middelmatig , zoo-derwmtn
beuzelachtig en kinderachtig. De wijze van befchouwing , die men zich hier eigen maakt ; de maatflaf, dien
men liier bij befluiten en oordeelen, bij kiezen en ver
volgt ; het doel , dat men zich hier het naaste-werpn
voorliclt; de rigting, die liet dagelijkfche leven neemt;
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de toon en de trant, die er heerscht, in één woord alles,
alles, alles is in opíland tegen zijne idealen ! Hij kan in
zulk een leven niet voort; hij is er ongeíchikt voor; hij
is er ongelukkig onder: hij that alleen in de wijde wereld ; men verflaat hem niet ; allen zijn zij tegen hem ,
en hij is tegen allen!
d. En nog heb ik niet alles gezegd. Wanneer het leven in de ideale wereld eenmaal zoo ver gekomen is, dan
zal het niet zelden onze• zedelijke vorming in den weg
ftaan. Immers , de ontevredenheid , die ons dan bezielt,
bij het waarnemen van het groote verfchil , dat er tusfchen ideaal en werkelijkheid beflaat , that ligt over tot
morrende ondankbaarheid jegens God, den opperflen Befchikker van ons lot, die'ons hier op aarde deed geboren worden en leven. Daar men het hooge doel des levens voorbijziet, vindt men zich dan misplaatst. In (rede
van ijverig en onverdroten te arbeiden in den kring, waarin men zich hier bevindt, haan wij tot moedeloosl^eid
en tot geheele zedelijke krachtsontfpanning over. De
veerkracht onzer ziel vermindert. Het leven, niet uit
het regte licht befchouwd, wordt een last, waarvan men
gaarne zich ontslagen zag, en de levensdag fnelt voorbij,
zonder dat wij de levenstaak hebben ten einde gebragt of

de levensvreugde genoten.
e. Geen wonder dan ook eindelijk, dat (om alles zamen te vatten) niet zelden ons geheele levensgeluk door
het leven in de ideale wereld jammerlijk en onherflelbaar
verwoest wordt. Stelt het u toch voor,, wat daarvan
het onvermijdelijke gevolg moet zijn ! Men moge zichzelven misleiden zoolang men wil, eindelijk moet men
uit den droom ontwaken : en wat levert dat ontwaken anders op , dan teleurílelling , grievende teleurílelling , des
te pijnlijker, naar mate de verwachting hooger gefpannen
was? Even zoo als het den mensch moet te moede zijn,
die droomde op een bloethbed te rusten , en , wakker ge
zich aan den rand van een' gevaarlijken afgrond-worden,
bevindt , waarin hij zoo zoo dreigt neder te ílorten ; of
even als hij geíleld is, die, het vaderland, het doel zijner
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wenicihen , in liet oog , en gereed om te landen , op de
branding fchipbreuk lijdt , have en rijkdom verliest , en
op eene naakte rots teruggeworpen , naauwelijks het leven redt,— even zoo moet het hem te moede zijn, die,
lang geleefd hebbende in de wereld zijner idealen, ein
moet bekennen , dat hij zich bedrogen heeft. 0 !-delijk
het is fchrikkelijk, inwendig ongelukkig te zijn ; maar
fchrikkelijker nog is die toeftand , wanneer men zich ge
waande, en dan de oogen opent. Her is treurig,-lukig
arm te zijn; maar in die armoede zich rijk te droonien,
en dan uit die lledwelming te ontwaken , dat is dubbel
treurig. Hoe overfpannener de verwachting was , des te
grooter is de teleuritelling, die volgen moet. Verbeeldt
u den jongeling, die den hemel zijner idealen ziet ver
zich .gruwzaam ziet bedrogen , en nu het lange-fcord,
werkelijke leven nog voor zich ziet; is hij niet voorde
maatíèhappij , voor huifelijk en inwendig geluk verloren?
En wat moet de toefland van den grijsaard zijn , die ,
terugziende op de lange baan, die achter hein ligt, daar
niets vindt dan onvervulde verwachtingen, fchijn, dien
hij voor wezen hield, wreed verfkoorde droomen , blocferns van hoop , die nimmer vruchten droegen, in één
woord , een leven , dat met het volfie regt het opfchrift
dragen kan Teleurfielling
III. Ik heb getracht , u , zoo onpartijdig en veelzij
mij mogelijk was, het goede en het kwade van een-dig
leven in de idealen - wereld voor te Eiellen. Gaat het u
zoo als mij , dan is door die, voorifelling eene zekere
angflige huivering bij ons opgewekt , en de vrees is bij
ons ontwaakt, dat ook wij niet misfchien, zóó onszelven misleidende, nog diep ongelukkig worden, als wij
onzes ondanks worden genoodzaakt , van het ideale tot
het werkelijke leven terug te keeren. Zoo moeijelijk toch
wordt het juiste midden be;:aard ! En echter, wie onzer heeft zijne idealen niet wien zijn zij niet dierbaar ?
wie fchroomt niet , dat eene ongewijde hand die verder
Moeten wij dan daarvan geheel en onherroepelijk-ve?
MENGELW. 1838, NO. 10.
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affland doen ; het leven alleen van deszelfs geheel alle
zijde befchouwen ? Zoo vragen wij , en te--dagfche
regt ; want het geldt hier een dierbaar kleinood onzer
harten. Ik wil beproeven, aan het flot mijner rede,
iets ter beantwoording dezer vragen bij te dragen , door
de korte aan:iipping van cenigcgevolgtrek„ingen, die mij
bij liet nadenken over cbt gewigtig onderwerp voor den
geest kwamen, en die misfchien Benig licht over de zaak
kunnen verfpreiden.
1. De eerfle is deze : ills voorjle^lingen kunnen idealen eenige waarde hebben ; maar als grond en maatflaf
onzer verwachtingen hebben z ij dit nimmer. De voor
wij ons vormen_, kan op zichzelve niet on--fleing,d
juist - wezen , wanneér dezelve gematigd en welbelluurd
is ; maar dan heeft zij flechts waarde als voorjlelling ,
die derhalve even gemakkelijk verkeerd uitkomen als ver
worden kan. Maar, wanneer wij onze idealen , die-vuld
wij ons willekeurig en zonder eenigen verfiandelijken
grondflag kozen , tot maatflaf nemen van ons geluk of
ongeluk , en tot grond van onze verwachtingen voor ons
ganfche volgende leven , dan flehen wij de rust onzer
ziel en het geluk onzes levens allerroekelo+ost op het
fpel. Wat grond toch hebben wij om te verwachten ,
dat de idealen, die wij ons vormden, zullen verwezenlijkt
worden? Is het omdat wj ze maakten ? Hebben wij
dan den loop van ons lot in handen; en kunnen ons de
voorbeelden van zoo velen, die te laat inzagen, dat hun
idealen niets dan idealen waren , nog niet overtuigen-ne
van de ongegrondheid dier verwachting ? Dwazen, die
wij zijn ! wij droomen zoo dichterlijk , en liet leven ziet
er meestal zoo plat prozaïsch uit !
2. Eene tweede gevoigtrekking is deze : Willen wij
geen gevaar loopen zoo jammerlik teleurgejleld te worden , vergelijken w ij dan onze idealen gedurig ;net het
dagelijkfchie leven en met de ondervinding van onszelven
en van anderen. Niet genoeg kan dit, dunkt ons, in
acht genomen worden. De afiFand tusfchen het ideale
en werkelijke leven is, zelfs bij de meest gematigde
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voordelling, altijd nog groot genoeg. Naarmate wij nu,
door overfpannirg onzer verwachtingen, dien affhand ver
wordt ook de teleurílelling waarfchijnlijker.-groyen,
Men zoeke dan , mag ik mij zoo uitdrukken , het ideal,
en wcrkci;jk.e leven :.iet langer in tegenoverftelling met
elkander te houden , maar hoe langer zoo meer te ver
te doen zamenfinelten. Dit is niet zoo moeije--eni
lijk als men het zich wel eens heeft voorgefteld. Aar
beide zijden zijn er punten genoeg van vriendfchappelijke
aanraking. IIet werkelijke leven is niet zoo geheel van
dichterlijke zijden ontbloot, die aan onze verbeelding
voedfel geven, als men wel eens meent. En wie hier•
over ook klagen moge , ons voorzeker voegt die klagte
niet , die nog meestal onbekend zijn met de lasten en
zorgen van latere levensjaren; die nog een gevoel in onze borst omdragen, ligt ontvlambaar voor alwat waar,
goed en fchoon is; die nog vatbaar zijn om de heerlijkheid van Gods fchepping te genieten, en wier krachten
nog niet zijn afgemat door langdurig torfeben van een'
last van leed. Ons zal het dan nog gemakkelijker kunnen vallen , onze idealen niet het werkelijke leven meer
te vercenigen. Ernflige en onpartijdige levensbefchouwing , noch te donker noch te helder, ga dan altijd met
het vormen van idealen gepaard. Nooit wijlre het ons
uit den geest , dat wij hier op aarde niet beflemd zijn
om te genieten , maar om gevormd te worden voor genot ! Tot deze vorming behoort eene onophoudelijke
afwisfeling van lief en leed, van licht en fchaduw.
Nooit kunnen wij te naauwkeurig onze idealen toetfen
aan de uitfpraken van het gezond vertand en de beproef
dikwijls duurgekochte ondervinding van anderen.-de,
Nooit moeten wij dezelve vergeten in verband te brengen
met hetgeen wij met regt van de wereld, van de menfchen en van onszelven meenen te mogen en te kunnen
verwachten. Ja, ook van onszelven! Ach , zoo vaak
wijten wij de teleurftelling onzer wenfchen aan anderen ,
terwijl wij zelve er de eenige oorzaken van zijn, en
Nn2
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idealen vormden , voor welker bereiking wij niet ge
voor welker genot wij niet vatbaar waren!
-fchikt,
3. Eene laatíle opmerking , die ik hierbij meen te mogen voegen , is deze : Er zijn ook idealen, die ons
niet bedriegen zullen. Neen , niet alwat ideaal is , ir
juist daardoor bedrog en ongegronde verwachting. Niet
alleen geldt dit van de idealen , welke wij ddn vormen ,
wanneer wij onze verbeelding door de uitfpraken van het
gezond verfland beíluren laten, en voor welke er veel
grond van verwachting is , dat wij dezelve zullen ver
zien ; maar ook van nog andere idealen , in eene-vuld
hoogere beteekenis des woords. Immers wij hebben ook
onze voorflelling van volmaakte heiligheid, van eene nwtuur , die het hoogfle ideaal is van zedelijke reinheid ,
van een volkomen geluk , van eeuwigdurenden voort
zuivere en on--gan,vbelozrindfchap,v
veranderlijke liefde. Deze voorflellingen liggen in onzen
geest. Zouden zij ons alleen zijn gegeven , om ons des
te grievender te doen gevoelen , wat wij misfen hier op
aarde, en om ons alzoo eerie bijtende fatyre te doen maken op het lot of de daad , die men gewoonlijk leven
noemt? Verre van daar! Dwaas , ja, handelen wij,
wanneer wij de volkomene vervulling dier idealen op deze wereld der verandering en der onvolkomenheid zoeken; maar , bedriege ik mij niet, dan zijn juist die idealen de waarborgen van een' heerlijker en volmaakter Raat,
die ons wacht, aan gindfche zijde des grafs. Bedriege
ik mij niet, dan zijn onze idealen onti'proten uit een
duister gevoel van hetgeen wij eenmaal in volle klaarheid zullen aanfchouwen en genieten. Ja! volmaking is
het doel onzer natuur, en met iedere lfruikeling komen
wij dier volmaking nader. Tot geluk zijn wij gefchapen , en iedere teleurtlelling maakt ons voor hetzelve
meer gefchikt. Niet eeuwig zullen die behoeften onzer
natuur onbevredigd blijven. Er is ecu e wereld van vol
heiligheid, van eeuwige liefde, van onverfroor--makte
bare harmonie. De zon, die thans reeds onzen gezigteinder zoo heerlijk kleurt, zullen wij eenmaal in vollen
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;!ans aanfchouwen. Hier dwalen wij in nacht en nevelen rond ; maar , wat wij hier wenschten , wordt dáár
bevredigd. Dan worden de idealen , welke meer dan
lherfenfcllim, meer dan fpcl der verbeelding waren, ge
vervuld.
-wisfeljk
Flonkerfterren in 's levens nacht ! heilige idealen! voert
ons alzoo een eeuwig licht te gemoet !
Utrecht , Maart 1838.

v. O.

EENICE OPMERKINGEN EN STELLINGEN, AANGAANDE HET
GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DEN JENEVER.

l-

1 e zedeloosheid verandert, met de tijden, zoozeer van gedaante , dat , wanneer men Hechts op haar uitwendig voor
acht wilde geven, men dikwijls zoude meenen, dat-komen
zijzelve ganfchelijk verflorven ware. Zoo ziet men thans
veel minder dronkaards langs de firaten en landwegen ronddolen, dan in onze kindfche dagen , dat is: eene halve eeuw
-vroeger. Intusfchen is het getal,Jeneverdrinkers, onder alle
flanden en rangen, zoo verbazend toegenomen, dat de man,
die geen Jenever gebruikt, onder de uitzonderingen behoort.
De reden, waarom er hedendaags minder dronkaards, dan
voorheen, in het openbaar gezien worden, ligt, vooreerst,
in de meerdere befehaving der zeden: vroeger was de onze
ruwer; thans is zij meer gefepen en gepolijst, en-delijkh
fchuilt vaak in het verborgene. Ten tweede, in de mindere
aanleiding, om zich , van tijd tot tijd, geheel befcbonken te
drinkeg , daar liet dageiijkfche gewoonte geworden Is, het
glas of cie Ilesch aan te fpreken, zijnen wensch te voldoen,
en, op die wijze, eer en gewezen te bevredigen. Ten derde,
in de meerdere verzwakking van gefiel der tegenwoordige
drinkers, hetwelk de zwaardere dronkenfchappen van vroegeren
tijd riet meer toemm aat. Eindelijk, in de toenemende ilerfte
van het mannelijk geflacht op jeugdigen leeftijd. Zij , die zich
reeds in hunne jeugd aan het gebruik van herken drank overgeven, flerven thans reeds tusfchen het zestiende en vieren
levensjaar. ^ Deze zijn de, in zekeren zin bedroe -twingfe
redenen, waarom men, vergelijkenderwijze, thans minder-vend,
openbare dronkaards aantreft , dan vábr vijftig , zestig jaren.
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De toeremende confumtie der flerke dranken blijkt inzonderheid, op eene fchrikbarende, wijze, in de herbergen en
kroegen langs den publieken weg. In fommige dezer huizen ,
den feller van deze Opmerkingen met name bekend gemaakt,
werden, op Pinkfter dezes jaars, twee oxhoofden .Jenever, tegen één half vat bier, vertapt. In de meeste vaderlandfche
Societeiten berekent men het gemiddeld aantal borrels, welke
door ieder Lid worden gebruikt, op twee volle wijnroemers
daags. Men kent eene Dad, waar men het tweede glas, even
als het eerie, met 10 centen betaalt; neemt men echter een'
derden borrel, dan geeft de drinker Hechts 25 centen in 't geheel. Op deze wijze wordt het veel drinken (God betere
het!) een punt van finantiéle bezuiniging!!! Dan, mag
men uit die handelwijze der kasteleins niet veilig befluiten,
dat zij drie glazen Jenever daags voor den gewonen tax
houden ?
Het is, verder, niet onopgemerkt gebleven, hoe, van tijd
tot tijd, de glazen, voor de Jeneverconfumtie dienende, al
grooter en grooter worden; als wilde de herbergier daardoor
zijne kalanten voor zich winnen. Inderdaad, de tegenwoordige borrelglazen ílaan tegen die der vorige eeuw als eene
Duitfche Mundtaste tegen een Japansch theekopje vaA den
ouden tijd.
P A L L AS merkt , in zijne Reizen , op , dat de Aziatifche
en Amerikaanfche volken alle, van deg tijd af, dat zij den
Jenever leerden kennen, hunnen fchoonen wasdom en groei ,
hunne gezondheid en frischheid, en tevens hunne zedelijk_
goede hoedanigheden verloren hebben. H U F E L A N D gaat
verder en zegt: „ De historie doet ons zien, dat, bij onbe„ fchaafde natiën , het tijdflip der invoering van herken drank
altijd het begin was van derzeiver verkorten leeftijd en van
„ zwakheid; terwijl dat gefchenk die volken meer onder het
„ juk der Europeérs bragt, dan buskruid en kanon immer
„ konden doen."
Is het gezegde waarheid ten aanzien van woeste flammen,
waaraan dan kan men bij befchaafde volken de Deeds toenemebde verzwakking, de grootere fierfte, de meerdere vatbaarheid voor aanffekende ziekten enz. enz. enz. anders , en
met goed regt, toefchrijven, dan aan de voortplanting van
het Jenevergebruik van vaders op kinderen? — Een kwaad,
dat zoodasig en uit eigen aard toeneemt , kan geese andere
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dan verfchrikkelijke gevolgen hebben. Is de Jenever erger
dan de Cholera, gelijk de leer o. c. n EL D R t N G onlangs,
in zijn , onder dezen titel , bij den boekhandelaar I. A. N uH o F r te Arnhem uitgegeven werkje, heeft aangetoond , hoe
voortreffelijk moet dan niet de jenever de Cholera en andere
doodelijke kwalen in de hand werken!
Twee fchecpstimmerlieden gebruikten, in de afgeloopene
lente, van hunne woning afwezig en elders werkzaam zijnde,
in drie maanden tiids, voor drieënzestig guldens aan Jenever!
Negen maanden zal hun arbeid vermoedelijk aanhouden, en
zij zullen, alzoo voortgaande, te zamen voor een bedrag van
honderd-negenentachtig guldens verdronken hebben 1
I Iadden zij dit geld gefpaard, dan had ieder hunner, voor
de helft van het genoemd bedrag, kunnen aankoopen:
-

2000 turven . . . . . . . f 20 - .
24 mudden aardappelen . .
b 2h - :
. . . . . „ 20 - .
100 ponden fpek
50 ellen katoen . . . . . „ 10
4 ponden thee
. . . . . „
10 ponden koffij . . . . . . 4 en nog voor 3 maanden huishuur „ 12 - 50.

f 94 - 50.
Thans keeren zij , met een berooid hoofd, een ontzenuwd
ligchaam en eene ledige beurs , tegen den naderenden winter,
naar huis , om aldaar door de Diaconie verzorgd te worden.
\Vie betaalt alzoo den Jenever? Immers de Christelijke gemeente , of wel Diaconen , uit de ingezamelde liefdegaven !
Wie zijn hier wel de grootfie dwazen? Wie handelen hier
het onverantwoordelijkst? De .Teneverdrinkers, die hun eigen geluk verwoesten, of de Irnsbefluren, wanneer zij het
kwaad , door eene laakbare onverfchilligheid , in de hand
werken?
Onze groote VA N GE UNS, die , bereids in 1801, in zijn
werk: Handhaving van der Ingezrtenen Gezondheid, even
waardiglijk als alles afdoende, tegen den Jenever gefchreven
heeft , en niets vuriger wenschte dan deszelfs algeheele affchalling , zegt er van : „ Deze drank is geen menfchendrank.
„ Hiermede toch lescht men geen dorst , maar men ontfeekt
„ denzelven. Men hertlelt geene krachten, maar men flooltt
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„ flechts dezelve aan; men jaagt vuur door de aderen en
„ flicht brand, — waarbij 's ligchaams vochten, vaste dee„ len, en de vermogens van beweging en gevoel de verder
uitwerking ondergaan. Voorts doet de Jenever de-„felijk
„ tappen üremmen; wat meer Is, doet dezelve fchifcen, en
„ alzoo hunnen natuurlijken en nuttigen aard verliezen."
Men meent en beweert tegenwoordig, dat de jenever dient
tot herdelling van 's menfchen krachten. V A N G E U N S, die
beroemde Geleerde, zegt er van: „ ja, hij wekt de krach
maar niet door dezelve te voeden of te vermeer--„tenop,
deren, maar flechts door die krachten, welke door rust en
„ voedfel behoorden heríleld te worden, met zijne waarlijk
vermoeljende offchoon fmakelijke aanprikkeling, fchokken
„ te geven en aan te porren; even als men een vermoeid en
krachteloos paard, door het de fporen in de zijde te zet
wilde noodzaken; wraardoor gij zeker zoudt-„ten,olp
uitwerken, dat er, van tijd tot tijd, heviger en veelvuldi„ ger aanprikkelingen vereischt werden, tot dat, na het al.
dus uitputten der, levenskrachten, het fciiepfel, afgemat en
levenloos, vóór zijnen tijd, ter aarde zal forten,"
HALLER, HUFELAND, TRANK e. a. noemen den jenever een gloeijend' vuur. En wij, Landgenooten 1 laten dat
gloeijend vuur voortwoeden ! Wij geven het aan onszelven
en aan onze kinderen en kindskinderen, als ware het eerie
winstgevende lijfrente! — 0 dwaas gefacht! Liggen uwe
woningen, door het element des vuurs verteerd, in asch en
puin, gij bouwt weder andere verblijven; maar wat zult gij
herbouwen, wanneer de jenever uwe ingewanden en het merg
in uwe beenderen zal verteerd hebben en de leemen hut is
ingellort ?
„

Een achtenswaardig en tevens beroemd Itegtsgeleerde,
Voorzitter bij eene onzerRegtbanken, verhaalde ons onlangs:
„ Van de tien Echtfclieldingen , die onze Regtbanken uitwij„ zen, zijn er ac/it, waarbij de dronkenfchap als naaste of
„ aanleidende oorzaak te houden zij." — Lezen wij de ver
zittingen der Horen ran dsfifes, hoe vaak vin--flagenvd
den wij daar niet de dronkenfchap opgegeven , als de weiland
van den befehuldigde, bij het plegen der frafbare daad ! Als
zulke bewijzen niet overtuigen , wat zal dan in ílaat zijn de
oogen te openen voor eenen afgrond, die zoo vele duizenden
aangaapt , zoekende ben te ver finden?
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Toen de Cholera, tot tweemalen, ons vaderland bezocht,
was eik in de weer en op veiligheidsmaatregelen bedacht.
I-Iet algemeen Befluur en de plaatfelijke Administratiën wed.
ijverden, door welwillende ingezetenen bijgestaan, als om
uirijd, om de verfchrikkelijke plage te voorkomen , te flui.
ten, of, voor 't minst, zoo onfchadelijk mogelijk te maken,
en men had er tijd , in/panning, arbeid en tonnen fchats voor
over. De Jenererkwaal, verwoestender dan Cholera of Pest,
is in onze íleden , dorpen en woningen doorgedrongen; en
wie is op middelen van herhelling of genezing bedacht? Inderdaad en helaas weinigen ! Dit is het onbegrijpelijkíle
van alle onbegrijpelijkheden. De brand is ontßoken, en —
men laat het gloe fend vuur vcortwoeden, even onverfchillig
als de meesten des avonds de zon zien ondergaan ! ! !
Zou dit onbegrijpelijke ook daardoor begrijpelijk kunnen
gemaakt worden, „ dat men de redding van anderen en niet
„ van zic,'rzelven wacht ?"
Men vange dus niet zichzelven aan, en banne den Jenever,
voor altoos, uit onze woningen; dulde niet, dat onze dienstboden, werklieden of arbeiders dien gebruiken; geve, In
geen geval , aan iemand een' borrel, tot zoogenaamde ver
werkbazen, wier-kwingofbel;uíigne
knechten den Jenever gebruiken, en bekrachtige dit alles door
leering en voorbeeld ! Dit een en ander, trapswijze en met
beleid aangewend, zal veel goeds uitwerken, en, voor 't
minst, den verderen voortgang van het kwaad verhinderen.
Of vragen en vorderen wij het onmogelijke; Of zouden
wij , Nederlanders, den moed niet bezitten, om tegen de
meer en meer algemeen doorbrekende Jeneverwoede in het
ltrijdperk te treden? Maar neen; het gevraagde en gevorderde is mogelijk, en elk onzer bezit daartoe het vermogen
in zichzelven, indien hij Hechts ernftig wil!
De tijd is welligt niet verre meer, dat wij den wensch van
ons voorgeílacht, in het droogmaken van het Haarlemmer
zullen vervullen, en een gevaarvolle waterplas zal in-mer,
eenen vruchtbaren grond herfchapen worden. En zouden die
zelfde ferme Nederlanders, door het tekeergaan van de nog
gevaarlijker Jeneverpest, het thans wegkwijnend geflacht niet
tot vorige kracht, bloei, gezondheid en leven kunnen terug
Wie zou deze vraag ontkennend durven beant.-breng?
woorden ?
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(Uit de Gefchiedenis van den Tyrolfchen Opfand in 1609.)

i yrol is een der gewesten van Europa, hetwelk minst van
alle bezocht wordt, en nogtans een der gene, welke zulks
het meest verdienen; deszelfs natuurtooneelen zijn grootsch
en treffend , deszelfs inwoners dapper en trouw , deszelfs dor.
pen ei vlekken nijver en welbevolkt. Deszelfs gefchiedenis
is weinig bekend, en is niettemin eene der be'angrijkße; het
is de gefchiedenis van een volk, fleeds gereed om buiten
aanval af te tlaan. De opfland der Tyrolfche berg.-landfche
bewoners in 1809, die waardige tegenhanger tier Spaanfehe
infurrectie tegen N A P 0 L E ON, heeft weinige herinneringen
achtergelaten. De algemeene oplettendheid werd destijds door
te grbote gebeurtenisfen elders heengelokt, en de reuzenge.
vechten, die van het eene einde van Europa tot het andere,
van de oevers van den Taag tot aan die des Donaus, geleverd
werden, trokken de blikken af van den heldhaftigen worflelfrijd, dien eenige boeren in een' bergachtigen hoek van
Duitschland volhielden. De bulletins van 1809 fpreken ons
van de Tyrolfche opflandelingen als van een handvol roovers,
door hunne priesters in geestdrift gebragt, door het goud van
Engeland bezoldigd, en aangevoerd door hoofden, die halve
wilden waren ; niettemin verfloegen die roovers drie legers ,
welke men uitgezonden had, om hen tot onderwerping te
brengen; en toen reeds al het overige van Duitschland aan
de voeten van den veroveraar lag, bleven zij alleen, in hunne
bergen verfchanst, aan de overwinnaars van Eckmuhl en van
Wagran: het hoofd bieden, en deden eindelijk alleen onder
voor betliste overmagt.
De aanvoerders dier boeren , boeren gelijk zij , vertoonen
ons eene zonderlinge mengeling van grootheid en eenvoudig.
held, van ruwheid en heldenmoed ; hunne namen zijn bijna
onbekend gebleven, en nogtans , de M AYE R'S , de s CH ENKEN, de HASPINGER'S, de SPECKBACIIERS en de herbergier A ND R B AS H 0 F E R zijn onbetwistbaar geene gewone
menfcllen geweest. De gedachtenis van dezen laatflen is de
eenige, welke aan de vergetelheid ontfnapt is; die zijner medgezellen verdient mede daaraan onttrokken te worden. De
thans nog onuitgegevene gefchiedenis dier dappere lieden zou
'
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ontegenzeggelijk eene der zonderlinglie kronijken van dit in
gebeurtenisfen zoo vruchtbare tijdvak wezen. Wij hebben
beproefd , daartoe de beflanddeelen te verzamelen. Reeds
hebben wij elders de gefchiedenis van den vermaarden A ND RE A S 1I 0 F E R verhaald ; thans wenschten wij den dapperen man te doen kennen, die, na den hospes uit het Pasfeyer-thal, de dierbaartle en roemrilkfle herinneringen, in Tyrol
heeft achtergelaten. Die man is j o s E P u SPEC K B A C TIER.
s s

JosEPn SPECEBACIIER, bijgenaamd a le Vuurduivel, werd
in 1768 geboren te Cuadenwall, een dorpje niet ver van Hall,
in Tyrol. Zijn vader, leverancier van hout voor de zoutpan
dier ftad, leefde als een welgefteld man; hij flierf ech--ne
ter, alvorens hij voor de opvoeding van zijnen zoon had
kunnen zorgen, en zijne vrouw volgde hem weldra in het
graf. De kleine j o S c P H, naauwelijks zes jaren oud, van
beide zijne ouders beroofd, werd aan verre bloedverwanten
toevertrouwd, die hunnen kweekeling zeer moeten veronachtzaamd hebben, daar zij zelfs niet zorgden, dat hij lezen
of fchrijven leerde.
Evenwel fcheen SPECK BAC HER met de gelukkigíle ge.
fchiktheden begaafd: maar misfchien maakten juist de over.
matige werkzaamheid van zijnen geest, zijne ongedurigheid
en zijn onafhankelijk karakter hem onbekwaam tot fchoolvlijt
of volhardende studie; misfchien ook verdoofde het gevaar
voorbeeld zijner meestal oudere makkers bij hem den-lijke
(maak voor ililte, ernst en zittende bezigheden. Vurige ja
onvermoeide troopers, hielden de jonge Tyrolers van-gers,
dien tijd zich dag aan dag met het vervolgen der gemfen,
der fleenbokken of der hazelhoenders bezig. De jagt was
voor hen arbeid, uitfpanning, behoefte; zij alleen hield al
hunne gedachten, al hunne geest- en ligchaamskrachten werk
Zij bragten in bosfchen en bergkloven den tijd door,-zam.
welken heden ten dage hunne kleinkinderen in de dorpsfcholen beneden. Aan ontberingen gewoon, tegen vermoeijenisfen gehard, gevaren verachtende, kreeg ziel en ligchaam bij
ben gelijktijdig vastheid en kracht. In dit harde Ieerfchool
vormden zich die geduchte Landnormen, die, alleen, den ver
-winarev
Europa het hoofd durfden bieden.
Zijne vroegtijdige ligchaamsflerkte , zijne floutheid , of lie-
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ver eene onbedachtzame vermetelheid, die hem aan ggen ge
liet denken, deden s P E c it BA c u E a, hoezeer den jong--var
en van allen, weldra onder zijne makkers en jagtgenooten
uitmunten. Zijn oog was fcherp, zijne hand vast, zijne leden onvermoeibaar; zijn geest, rijk aan vinding, gelijk die
van al de Tyrolers, fchoot nimmer in -hulpmiddelen te kort;
waar kracht niet baatte, bereikte hij zijn oogmerk door behendigheid; hij wist, bragt de gelegenheid het mede, list aan
iloutheid te paren ; ook ontfnapte zelden eene prooi , die zich
binnen zijn bereik bevond, aan zijne valfirikken of aan zijne
buts. Het duurde niet lang, of zijn naam was vermaard in
al de rondom Hall gelegene bergen. Te Polders te Rinn
en te Dux werd van niets anders dan van j os E s n's daden en
avonturen gefproken, en de veehoeders van Patfcher-kofel
verhieven met geestdrift de wonderbedrijven van den jongen
Trooper hemelhoog.
Wij willen over de gefchiedenis der eerf}e levensjaren van
s P a c KB A c H E R niet uitweiden. Wanneer over de jeugd van
lieden , die zich door hunne geestvermogens of daden boven
den gemeenen hoop verheven hebben, gefproken wordt, zoo
mengt, al waren die mannen ook onze tijdgenooten, verdichting zich maar at te dikwijls onder de waarheid. Slechts eene
eenige daadzaak, welke berigten, op de plaats zelve ingewonnen, ons als volkomen zeker doen befchouwen, willen
wij hier mededeelen. Die daadzaak is gefchikt, ons te gelijker tijd een juist denkbeeld te geven van den moed, de
behendigheid en de kracht van den jongen Tyroler. Wij kie.
zen haar daarom uit honderd andere van gelijken aard.
S P E C H B A C H E R verkoos , gelijk wij gezegd hebben, de
vrije lucht in het gebergte boven de bedompte fehool; maar,
daar bij evenwel niet al zijnen tijd aan de jagt befleden konde, hoedde hij fomwijien, op de heuvels van den omtrek,
het vee der bloedverwanten, die hem in huis genomen hadden. Op zekeren dag, dat bij hunne fcbapen langs de hel
Patfcher - kofel liet grazen, werd j o s E e ii,-lingevad
destijds twaalf jaren oud , dwars door de takken van eenig
ftruikgewas, waaronder hij zich had nedergevlijd, om de hitte
van den dag te ontwijken, eenen Alpengier (Umsnergeyer)
gewaar, die in eene ontzettende hoogte boven de hem toevertrouwde kudde zweefde. Eerst íloeg het kind zonder opmerkzaamheid of bedoeling de vtugt des vogels gade; ver
echter, toen hij hem al draaijende nader en nader-volgens
-
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ag komen, vestigde hij eenen doordringenden blik op elke
zijner bewegingen , en verkreeg uit dezelve weldra de zekerheid, dat de gier het op een van zijne fchapen, hetwelk ongemerkt van den hoop was afgedwaald, gemunt had. In
plaats van te voorfc'aijn te komen, en eene poging te doen,
om den gedrogtelijken vijand door beweging en gefchreeuw
te verjagen, (de lammergier, die menigmaal tot achttien voeten
viugts heeft, bezit ook in zijne kromme en fcherpe kiaauweri
een geducht middel van aanval en tegenweer) vat het knaapje
teriond het foute besluit, om eenen worítelftrijd van kracht
en vlugheid met den vogel aan te gaan en, ware het moge
ijk, hem levend te vangen. Zonder het roofdier, dat al la--l
ger en lager daalde, uit liet oog te verliezen, kruipt hij door
de digtí?e firuiken en het hoogte gras tot naar het punt,
waarheen de gier zich fcheen te rigten. Daar, op een klein
(lukje, tea deele openliggenden weidegrond, graasde het
fchaap, dat zich van den hoop had afgezonderd. Nog altoos
tusfchen het kreupelhout verborgen, nadert s P E C K B A CU IR
zoo digt mogelijk, en , aan de uiteríle grenzen van het hout
gekomen, zoodát hij niet verder gaan kan zonder gezien te
worden, houdt hij flit en wacht. Op dit oogenblik had de
gier zijne vlugt gehaakt, en zweefde op zijne wieken. Kort
daarna, hetzij hij iets bemerkt had, hetzij hij, na zijne prooi
te hebben opgenomen, zich weder op eenen affland wilde
plaatfen , om met te meer krachts op dezelve neder te fehieten , fleeg hij op nieuw langzaam naar de bovenlucht. Tot
eene groote hoogte gekomen , hield hij flit, en fcheen onbewegelijk aan dezelfde plaats gehecht. S P z c it B A CH ER nogtans verloor moed noch geduld. IIij dacht, dat zijn vijand,
irisfchien zijne tegenwoordigheid vermoedende, list met list
beantwoordde, en hem uitlokken wilde te voorfehijn te komen. Hij bleef dus in zijne fchuilplaats en wachtte onverdroten. Eensklaps, terwijl hij , met het oog op den gier
gevestigd , die nog Hechts eene zwarte flip in het uitfpanfel
fcheen, zich over deszelfs onbewegeiijkheid verwonderde,
ziet hij die flip zich van het blaauw des 1,iemels losmaken,
door de lucht fchieten, grooter worden, zich ontwikkelen,
en de reusachtige vogel fort, niet de fnelheid en liet gedruisch van den Formwind, neder op het fchaap, drukt het
ter aarde, flaat zijne klaauwen in deszelfs zijden, en breidt
de vleugels uit, om het weg te voeren. Dit was het oogenblik voor s P E C s B A CH E R om zich te vertoonen. In twee
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(prangen is de vlugge bergbewoner uit zijnen fchuilhoek biz
het fchaap, grijpt den gedrogtelijken vogel, worftelt met hem
lijf tegen lijf, en, in weerwil van deszeifs weêrftand, zou
hij zich van hem meester gemaakt hebben, zoo zijne mak
hij luidkeels ter hulp riep, tijdig genoeg hadden-kers,di
kunnen toefnellen. Door zijne geweldige kracht en met hulp
van bek en klaauwen wist eindelijk de vogel zich aan de klem
armen van zijnen vijand te ontwringen, maar moest,-mend
als zegeteeken, de helft der vederen uit eene zijner wieken
achterlaten, waaraan het overal bebloede kind zich vastge_
hecht had, en welke het , fchoon bijna geheel van den grond
geligt, niet befluiten kon los te laten.
Opgroeijende, nam des jongen s P E C It B A CH E it's floutheid
en drift voor een avontuurlijk jagtieven nog gedurig toe.
Met eene buks gewapend, en verzeld door jonge lieden zonder vaste woonplaats , die, even als hij , fleeds gereed waren
alles te wagen, werd ieder dag zijns levens door de vermetelfle llroopersondernemingen gekenmerkt, niet zelden zelfs
door wezenlijke rooftogten, van welke, het is waar, Tyrols
natuurlijke vijanden de cenige flagtoffers waren.
Werkelijk fchijnen de woeste gebergten, die zich boven
het meer en de vallei van Elchen verheffen, en de digte zoom
van bosfchen, die aan den kant van het Iferthal het Koningrijk Beeren van het land van Inforuck gefcheiden houdt,
het geliefkoosde tooneel der bedrijven van den Tyrolfchen
a OB Irr H 001) geweest te zijn. Niet tevreden met, op de
landen van een volk, den jaloerfchen mededinger en menig.
maal den vijand zijns landheers, de gemfen te jagen, wil
S P E C It B ACHE a weldra geheel op kosten van hetzelve leven.
Hij herinnert zich, terwijl hij de hoeven der gehate Beijer_
fchen berooft en derzelver eenzaam liggende woningen uit
dat in het begin der eeuw zijn grootvader tegen-plundert,
hen getreden heeft.
„ In mijne kindschheid," zegt hij in een gefchrift, hetwelk van zijne hand is overgebleven, „ hoorde ik mijnen
grootvader ons zijne krijgsbedrijven onder Mest MI t. I A A N
b MA N VE i, verhalen; hij zeide ons , hoe de Beijerfchen door
de Tyrolers verwonnen waren geworden, en ik brandde van
ongeduld, om hen ook eenmaal, even als hij, te overwinnen." De herinnering dier krijgsverhalen ontvlamde zijne
jeugdige verbeelding, toen hij, in vollen vrede, met een
klein aantal vrienden, deze (foute plundertogten op het Bei-
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;erf ,he grondgebied waagde. Hij vond een ftreelend gerot
in de gew ldige gemoedsbewegingen, door die roof- en plundertooneelen verwekt , welke hem door naburen, die hij reeds
als vijanden behandelde, vogelvrij deden verklaren. Eerlang
drijven het aanhoudend daarzijn des gevaars, het genoegen
om eenen magtigen tegenítander te braveren en aan deszelfs
vervolgingen te ontkomen, 5 P E C K B A C H ER'S wilde hartstogten nog hooger, en misfchien fond hij van zwerver tot roover, van roover tot moordenaar over te gaan, toen hij plotfeling op deze gevaarlijke helling gefluit wordt door eene van
die waarfchuwingen des Hemels, welke voor het goede vat_
bare zielen alleen ira (laat zijn te verftaan. Op zekeren dag,
in het gezelfchap dier flechtaards, welke bij zijne makkers
noemt, is hij op het punt om nogmaals de grenzen van Tyrol
over te trekken, toen de verhardde dier plunderaars, de
geen, dien de overigen als hun opperhoofd befchouwen, onverwacht aan zijne zijde dood nedervalt, door den kogel van
eenen Bezjerfcheu jager getroffen. S P E C K B ACHE R'S eerfle
gedachte was, hem te wreken; maar weldra, door dit vree
voorbeeld tot nadenken gebragt, begint hij het als de-felijk
verdiende straf van een misdadig leven te befchouwen; hij
neemt affcheid van zijne medgezellen, die desniettemin zijnen
moed niet durven in twijfel trekken, keert rustig naar huis
en legt zijne buks af, terwijl hij zich de gelofte doet, haar
nimmer tot dergelijke ondernemingen weder te zullen opnemen.
flij hield woord. Van nu af aan, de vallei, waar hij geboren is, niet meer verlatende, leidt hij er een vreedzaam
en voorbeeldig leven ; ook wordt hij eerlang tot opzigter der
zoutwerken van Hall benoemd, een ambt, hetwelk zijn vader eertijds bekleed had.
S P EC K B A C a E R had zijn zevenentwincigfle jaar bereikt,
toen bij MARIA SC HMI EOEK trouwde , die hem het kleine
goed Rinn en de daaraan behoorende chalets ofAlphutten ten
huwelijk bragt. MARIA SCHMIEDER was eene verliandige, zachtaardige vrouw, van meer kunde dan haar man.
Zij ondernam zelfs aan s PECK B A c n E R het lezen en fchrij.
ven te leeren, en hij werd inderdaad bij haar een leerzaam
en handelbaar fcholier. Deze verandering gaf zijnen vrienden
ftof om met hem te fpotten. „ Kijk, S P E C K B A C H E R ,"
zeiden zij, „ die nooit een' voet in de fchool wilde zetten,
ttudeert nu, voor fchoolmeester l" Hij zelf lachte er met hen
over, zonder daarom het fluderen op te geven; want thans
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vreesde hij veel meer voor de zachte verwijten zijner vrouw,
dan vroeger voor al de íhafen, welke hem zijne meesters op.
legden; Ten langen laatste was de moeijelijke onderneming
voibragt, en niet lang duurde het, of hij plukte de vruchten
zijner vlijt; want in het volgende jaar werd hij tot lid der
Commisfie van Oordeel in zijn distrikt benoemd, een ambt,
dat vrij veel overeenkomst heeft met dat van Vrederegter.
De herfchepping was niet gering, naar men ziet: de kleine
llrooper was een achtbaar regtsperfoor. geworden.
S PECKUACRER was nu drie jaren lang gehuwd geweest,
en oefende federt Benige maanden zijn nieuw en vreedzaam
ambt, toen de weérflnit van den oorlog, dien Frankrijk tegen Europa voerde, zich in Tyrol gevoelen deed. 1-Iet jaar
1797 liep ten einde. Gedurende den loop van dat jaar hadden de Tyrolers met verbazing herhaalde malen flerke Oostenr%jk/che legera hun land zien doortrekken, ten einde zich
in de vlakten van Lombarde te verliezen , waar B o N AP A RTE hen verwachtte. Meer dan eenmaal waren de ver
dier legers in de hooge valleijen van-firodevblj:n
Tyrol eene fchuilplaats komen zoeken; meer dan eenmaal hadden de getrouwe bewoners dier bergdalen de zieken onder
hun dak genomen, de gekwetfren opgepast en met de vlug
hun laatfile fink broods gedeeld. Later, toen deFran--tend
fchen de Italiaanfche kreitfen vermeesterd hadden, hunne voorpo st en tot Trente en Layis doorgedrongen waren, en net ge
zich aan de Etsch had laten hooren, hadden die dap--fchut
pere bergbewoners hunne bukten gereedgemaakt, en zich
eenen voorraad kogels en buskruid aangefchaft, in het vaste
voornemen, de laatfile Vorllen uit bet Huis van Habsburg,
aan welke zij door gewoonte en uit inflinet verknocht waren, tot het uiterfte te verdedigen.
7 o v B E R T, die van Trente tot aan den voet des Eren vers was doorgedrongen, fielde den moed dier landlieden,
wier vaderen in het begin der eeuw V END 4 M1 E hadden af.
geflagen, het eerst op de proef. Te Mulbarh zegevierde hij
over hunnen hardnekkigen wederhand : de verwinnaars van
Italië behielden de overhand op ongeoefende krijgslieden;
maar, wisten de Tyrolers al niet te overwinnen, zoo bewees
nogtans het ílagveid, met de lijken dezer lieden in hunne
bruine wambuizen overdekt, dat zij wisten te flerven.
Streed s p E c K B AC H E R in de gelederen zijner landslieden
in 1797? Wij weten dit niet. Misfchien kwam de Landitorm
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van zijn kanton eerst aan , nadat ; 0 U 8 E R T door het Pusterthal was afgetrokken. Wat hiervan zij , zoo hij destijds
de wapenen voerde, was zulks als gemeen foldaat, en zon
dat er iets van zijne bedrijven bekend geworden is. Maar-der
toen het traktaat van Presburg, in 1805, Tyrol aan Beijeren
geleverd, toen een onftaatkundig beíiuur, toen de knevela.rijen en de verachting, door de gelastigden uit Munchen den
Tyroleren aangedaan, dit volk , hetwelk ßeeds de buitenlanders verfoeide, tot het uiterfie gedreven hadden, begint
S PECKB A CHER zich te vertoonen , en uit al zijne magt de
onderdrukkende hand zijner nieuwe meesters te waérftaan.
De vermaarde A N DR E A $ H O F E R, die later opperbevelhebber der Tyrolers werd , was de vriend van s FE C R B A
c u E c : hij had hem in de eerfte dagen na de bezetting op
de groote jaarmarkt te Sterzing ontmoet. De twee mannen
waren het oogenblikkelijk eens: hun haat en hunne genegen.
held hadden één voorwerp ; zij hadden elkander begrepen.
11 OF E R achtte naar eisch de floutheid en het krachtige ka
S P E C It BACH E R, en deze het mystifche gezag,-raktevn
de flandvastigheid en het uitmuntend gezond verfland van
A NOK E A S. be twee berglieden hadden elkander weder.
keerig hunne hoop en hunne ontwerpen toevertrouwd. Ook
toen, na zijn gefprek met Aartshertog J A N en zijne brief_
wisfeling met c tx A s TELER , de dappere hospes uit het Pasfeyer-thal het befluit genomen had eenen grooten flag te (laan,
trok hij terflond s P E C K B A C HE R in het vaderlandfche eed
Daar hij met volmagt bekleed was, benoemde hij-verbond.
hem tot opperhoofd van de Neder - Inn, en op hem verliet
hij zich tot het in opfland brengen der bergbewoners in dat
gedeelte van Tyrol.
S P E C K B A C H E R regtvaardigde het vertrouwen van zijnen
vriend. Dank zij zijnen ijver, zijne onvermoeide werkzaam
zijne niets verzuimende voorzorg, nog vóór het-heidn
einde der eerfie week van April 1809 was alles in den omtrek van Schwatz en Hall tot opfland gereed, en nog hadden
de Belerfchen van niets vermoeden.
Oostenrijk had aan Frankrijk den oorlog verklaard ; de dag
.ter uitvoering van het ontwerp werd op den 10 April bepaald. Elk der hoofden had zijne bijzondere taak; s P E c ItBA C II ER moest , voor zijn aandeel , de flad Hall en de brug
over de Inn nabij die plaats in zijne magt brengen.
Daags vóór den bepaalden dag , zich het voorkomen geOo
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vende alsof hij een glaasje te veel gedronken had , wikkelt
lij zich in een levendig en vrolijk gefprek met eenigeBeijerfche foldaten, en geraakt met heu binnen de citadel van Hall.
Daar, onder gefnap en getwist met zijne nieuwe vrienden,
onderzoekt hij de diepte der gracht, de plaatfen, waar elke
fchildwacht uirgezet wordt, de flerkte der wallen_ en het getal der verdedigers.. Zoodra hij alles weet, waaraan hem ge
ligt, verheft hij allengs de slem , zijn lagchen wordt-legn
(potten, zijn fpotten fchimpen, tot dat eindelijk de Beijerfchen, in woede gebragt, hem bij den kraag pakken en naar
buiten werpen.
Dienzelfden dag, toen de zon op het punt was om onder
ce gaan, keerde S P E C K B A C H E R naar huis, omhelsde M AR i A, zijne vrouw, en zijnen zoon A N D E R L, die later zich
bij hem voegen moest, nam zijne buks, hechtte aan de zit.,
veren fluitgesp van zijnen hoed de zwarte veder, het onder.
fcheidingsceeken der aanvoerders, en, zich aan het hoofd van
ettelijke manhafte vrienden (ellende, die hem in een naburig
bosch verbeidden, floop hij, door het eerfie duister van den
nacht beguniligd, langs afgelegene wegen, tot onder de mu.
ren van het klooster van Folders, waar de Be erfche voor.
posten zich verfchanst hadden.
De vijand moest verrast worden, eer hij aan verdediging
denken kon; want anders zou het gedruisch van een gevecht
onmisbaar Hall en geheel den omtrek in alarm gebragt, ja
misfchien talrijke verfterkingen naar het klooster geroepen
hebben. Ondertusfchen was het ondoenlijk, het gebouw te
beklimmen. S P E C K B A CH E R nam een middel te baat, op
hetwelk de Beijerfchen niet wel bedacht konden zijn. In het
naburige bosch doet hij eenen der zwaarfie boomen omhouwen, den flam ten ruwiie bedisfelen, en in het holst van den
nacht laden een vijftigtal der fierkfie bergboeren den gewei.
digen mast op hunne fchouders, en naderen daarmede in ftilte
de kloostermuren. Geen Beijerfche fchildwacht fond buiten
het gebouw. Ook konden de Tyrolers de zware klooster.
poort reeds met de hand bereiken, toen hunne vijanden nog
niets van hun daarzijn bemerkt hadden. De vijftig Tyrolers
heilen hunnen boomftam op, berennen daarmede de poort,
en bij den derden floot ligt zij onder den voet. IJlings drin
zij in het klooster, houwen al wie wederítand beproeft-gen
ter neder, fluiten de overigen in de kelders, en, meestervan
den overtogt over de Inn geworden, rukken zij fnel naar
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Hall, en verbergen zich in het digte kreupelhout op den
linkeroever der rivier, afwachtende dat de dag zal aanbreken.
Omfireeks middernac'tht, toen alles binnen de flad In de
diepfle rust gedompeld lag, en S PECK B A C H'e R'S medgezellen, digt tegen elkander gedrongen, over de vermetelheid
van hunne onderneming begonnen na te denken, en zich af
te vragen, hoe zij, met zulk een-handvol volks, eene vesting, van ílerke wallen omgeven en door een dapper garni.
zoen verdedigd, zouden kunnen vermeesteren, --- ziedaar,
plotfeling fchiet eene helder vonkelende vlam van een' der
toppen van den Patfcher-kofel, die boven de ftad oprijst,
in de hoogte. Op dit fein fchitteren duizende van lichten
op al de bergen aan den regteroever van de Inn; vuren outbranden in alle rigtingen, en de hand, die dezelve ontleekt,
fchijnt, met eene fnelheid, die aan het wonderdadige grenst,
van den eenen rotstop naar den anderen te zweven. In minder dan een uur tijds flaat geheel het land als in vlam, en de
bloedroode weêrfchijn dier ontelbare branden wordt op eene
onheilfpellende wijs door de wateren van de Inn terugge.
kaatst. Op hetzelfde oogenblik wordt de ililte van den nacht
afgebroken door het ver weêrgalmend geluid van horens en
van klokken; at de dorpen luiden form; langgerekte, uit
de keel geftootene kreten, gelijk aan die, welke de veehoeders doen hooren , om elkander te waarfchuwen, (het jodeln)
klinken van de eene helling der valleijen naar de andere; een
ongewoon rumoer wordt overal in het gebergte vernomen.
Geen twijfel meer, geheel de regteroever van de Inn is in
opftand; ieder dorp loopt te wapen. Toen de dag aanbrak,
hielden zij , die flail verdedigden, de poort naar den kant
der brug en der regterzijde van den fíroom gefloten, en open.
den ílechts die, nabij welke SPE C tt BA CH £ R en zijne vrienden zich verfcholen hielden. Daar alles aan dien kant rustig
fcheen , waagde het garnizoen van Hall weldra eene verkenning buiten de wallen te doen , om zich met Infpruck in gemeenfchap te feilen. Dit had s P ECK B ACHE R afgewacht.
?-lij laat het krijgsvolk een eind weegs in de vlakte voortruk
altoen, uit zijne hinderlaag te voorfchijn fpringende,-ken;
overvalt hij de fchildwachten aan de valbrug, brengt hen om
hals , en dringt als een ftortvloed in de clad. Schrik en ver
er ten top; in een oogenblik zijn de Beijerfchen-warings
overhoop geworpen, gedood, gevangen of over de brug ge Oo2
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dreven. In dit geheele gevecht hadden de Tyrolers slechts
twee man verloren.
Het overige van den dag befteedde s P a c Ks A c ti s a, om
zijne, elk oogenblik aangroeijende, bende op een' geregelden

voet te brengen en te wapenen. Tegen den avond geleidde
hij zijn kleine leger onder de wallen van Infpruck , waar geheel het land zich rendez-vous gegeven fcheen te hebben.
Des anderen daags zag men meer dan twintigduizend boeren
met onfluimigheid de voorfteden aangrijpen, die door het re.
gement van den Generaal K 1 ND E L, onderf'ceund door eeni^e
ruiterij en andere •ligte troepen, verdedigd werden. Die troe.
pen waren in den oorlog geoefende foldacen; hunnen officie.
ien ontbrak kunde noch dapperheid; desniettemin moesten
zij wijken. K 1 rt D E L poogde nog zich in de flad zelve te
verfchanfen; alles vruchteloos: het was hem onmogelijk, de

voorbeeldelooze woede en het gedurig aangroeijend getal zijner wilde vijanden te wedrítaan. Na eenige uren vechtens,
waren de Tyrolers van de hoofdilraat en de voornaamste pos.
ten meester, en, toen de nacht aanbrak, hadden de Beer.
/'then ook het overige der ftad ontruimd.
Infpruck , de hoofdíiad des lands, was nu in de magt der
opftandelingen gevallen, en echter was het werk der bevrijding nog niet voltooid. De F,anfchen hielden, onder bevel
van Generaal a t s s ON, gewapend den Brenner bezet. Het
overfchot der Infprucker bezetting, met de Beijerfchen on.
der v ON W a E n E vereerigd , lsg op de omringende hoogten
verfchanst; en uit de flraten der flad kon men zien, hoe de
troepen der beide natiën gedurig enger nabij de voorbeden
zamentrokken en zich tot een' beflisfenden aanval gereed maak.
ten. Maar zelfvertrouwen was bij de Tyrolers niet minder
blerk dan hunne krijgsdrift; het was grenzenloos, want het
berustte niet blootelijk op menfchelijke drangredenen, op de
redeneringen van het gewone vooruitzigt, of op de ftellige
berekeningen, die gewoonlijk der menfchen handelingen ten
grondflag dienen; zij putteden hun vertrouwen uit gevoe.
lens, die eene veel vermogender heerfchappij op hun gemoed
oefenden, uit een levendig geloof, of liever uit een verre -

gaand bijgeloof, en uit eene blinde verknochtheid aan hunne
bevelhebbers. De eerste uren, die op hunne overwinning gevolgd waren, hadden zij aan den voet der altaren doorgebragt, gezamenlijk de gebeden nafprekende, welke hunne

aanvoerders hun overluid voorlazen. Die aanvoerders , niet
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minder opregt in hun geloof dan hunne onderti oorigen, en
alle, anders in hun geval zoo natuurlijke, eigenliefde verzakende, befchouwden zich flechts als werktuigen in de hand
der Voorzienigheid ; allen , en 3 P F C K B A C H ER even als de
overigen, deden onder hunne landslieden eene menigte won.
derverhalen rondloopen, waaraan zij zelvei geloofden, en
die strekten om te bewijzen , dat de hemelfche magten hun
werkdadig bijflonden. Waar is het, een zeer zonderlingvoorval had de natuurlijke overhelling der Tyrolers tot ligtgeloo•
vigheid nog vermeerderd, en de geestdrift dier eenvoudige
en vertrouwende lieden ten top gevoerd.
Onder de Beijer fiche officieren , die op den dag van den
aanval te Infpruck aanwezig waren, bevond zich ook zekere
Kolonel D I T T F U R T , een man van moed , van hoogen mi.
litairen naam , van ruwe zeden en van ontembare hartstogten.
Die man haatte de Oostenrijkers. Met al zijnen invloed had
hij de affcheuring van Tyrol bevorderd , en , die affcheuring
gebeurd zijnde, was hij naar de wingewesten, welke Beeren daardoor verkreeg, gezonden geworden, om het nieuwe
ilelfel door de kracht der wapenen te onderíleunen. Eenigen
tijd had hij te Infpruck verblijf gehouden, en van Infpruck
was hij naar gene zijde van den Brenner, in het Val Cembra
en in het Pusterthal gezonden geworden , om er de nieuwe
wervingswetten, waartegen die gewesten zich verzetteden,
in werking te brengen. D ITTFURT had de tegerkanting
der boeren met eene ijzeren vuist bedwongen. Door hen gehaat en verfoeid, verachtte hij hen van zijnen kant, en ver.
borg hun die verachting niet. Ook werd, in de zuidelijke
valleijen van Tyrol, de Beijerfche Proconful met eene Poort
van ijzing befchouwd. Deze gevoelens waren ten top , toen
de omwenteling uitbarstte.
Toen D I T T F U R T flu, bij den aanval op Infpruck, de
zoo verachte boeren over Beijerens beste foldaten zag zegevieren, kon hij er niet toe komen, te erkennen, dat hij zich
in de Tyrolers bedrogen had, en nog minder kon hij befluiten
voor hen te vlugten. Op het oogenblik toen de op[landelingen in de hoofdfiraat doordrongen en zijne foldaten in wanorde moesten wijken , werpt D ITT F U R T, na vruchtelooze
pogingen om hen te weèrhouden, alleen zich, met de fabel
in de vuist, op den vijand. Offchoon door vier kogels getroffen, blijft hij vechten , tot dat hij , uitgeput door bloed
zijne eigene woede, eindelijk zijnen dood--verlisndo
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vijanden in handen valt. Deze flepen hein in een naburig
wachthuis. Daar hij zich niet meer bewoog, achten zij hem
dood, werpen hem In eenen hoek, en zetten de vervol_
ging voort.
Uit de langdurige bezwijming, waarin vermoeidheid en pijn
hem getlort hadden, tot bewustheidterugkeerende, zietnITTF U R T het wachthuis vol zegevierende Tyrolers; aanvoerders
en foldaten wenschten elkander met de behaalde overwinning
geluk. Onverwacht heft het vergeten lijk van den Beijer
zich langzaam op, wendt zich naar de aanwezigen, en vraagt
op eenen flacigen toon : „ Wie was die dappere Generaal,
die de boeren met zoo veel bekwaamheids bij hunne aanvallen heeft aangevoerd ?"
„ De boeren hebben geenen Generaal ," antwoordt een der
Tyrolers; „ hebben zij overwonnen, zoo is het omdat ieder
hunner vocht voor zijnen God, zijnen Keizer en zijn land."
„ Hebben zij geenen Generaal ?" herneemt de gekwetfte;
„ en wie was dan die onverfchrokken officier, die in het
heetst van den íirijd vooraan vocht en bevelen uitdeelde?
Ik heb hem zelf gezien; bij had een' witten helm op het
hoofd, met fchitterend witte pluimen verfierd."
Verbaasd zien de boeren elkander aan; men vraagt in het
rond ; men roept: „ Wie mag toch wel die aanvoerder geweest zijn, dien niemand onzer gezien heeft? 0, ongetwijfeld een befchermgeest, een heilige, een aartsengel, hechts
voor onze vijanden zigcbaar!" — Het verhaal, misfchien
alleen door ijlende koorts eenen uiervenden ingegeven, loopt
van mond tot mond, van troep tot troep, en brengt ge.
heel het leger in geestvervoering. Van nu af aan zijn de
Tyrolers verzekerd, dat hunne zaakregtvaardig, dat zij heilig
is; want God heeft zich voor dezelve verklaard, en zijne
engelen gezonden om voor haar te firijden. Ook waren er
weinige dagen verloopen , of BI s s o N en v ON W R E D E
zagen zich gedwongen de wapenen neder te leggen. Geheel
Tyrol, het kleine fort Kufßein alleen uitgezonderd, was daar
-dorinemagtpfldine.
Niettemin vertoonde deze oorlog nog menige wisfelkanfen.
Ondanks hun vertrouwen en hunnen heldenmoed, waren de
Tyrolers niet altijd overwinnaars, en het Innthal en Infpruck,
tooneelen van menigvuldige gevechten, werden beurtelings
door de beide partijen bezet. De werkeloosheid der Oosten
rrjkfche Generaals, hunne flappe medewerking, en bovenal
-

JOSEPH SPECKBACIIER.

het gebrek aan krijgstucht bij den Landflorin, waren oorzaken van vele tegenfpoeden, die op de cerße overwinningen
volgden. Wanneer de trom zich hooren liet, het gefchut
balderde en het fnaphaanvuur langs de geheele linie weérgalmde, vochten die lieden met eene voorbeeldelooze onverfaagdheid, en niets kon hen alsdan op liet flagveid doen wij
Maar, verraste de nacht of een onweder de vechten.-ken.
den, bekroonde eene fnel!e zege hunne pogingen, alsdan
verf rooiden zich de overwinnaars nog fpoediger dan de overwonnenen. Onze helden verfpreidden zich door geheel liet
land, vulden de herbergen en kroegen van ieder dorp, of
wel, met de buks,over den fchouder geworpen, keerden zij
onbezorgd naar hunne bergen terug , om hunne vrouwen i n
de armen te drukken, haar de eerfle tijding hunner overwinning te brengen, en eenige dagen uit te rusten. De zorgeloosheid der overwinnaars was een der kenmerkende trekken
van dezen oorlog. Met regt verbaast men zich , wanneer men
die dappere Tyrolers, in het heftigst van den cvorftelftrijd,
en op eenen tijd, wanneer de vijand het diepst in hun land
is doorgedrongen, menigmaal, terwijl er op de eene helling
van een' berg gevochten werd, op de andere, even als in
vollen vrede, hunne parochiefeesten ziet vieren; nog meer
verbaast men zich , wanneer men ziet , hoe zij , bij bruiloft of doopfeesten , in ijdel vreugdefchieten, eenen voorraad buskruid verkwisten, die hun zoo dierbaar behoorde te zijn,
en met welken zij zoo veel reden hadden fpaarzamer om
te gaan.
Sedert eene maand waren de Tyrolers in het bezit van In.
fpruck , toen de Fran /chen , in Duitschiand overwinnaars geb4even, zich bij de Be jerfchen kwamen voegen, om hetgeen
dezen eene handvod rebellen noemden te verpletten. Talrijke
detachementen trokken de west- en noorder-grenzen over en
langs het .Innthal opwaarts , alles op hunnen weg te vuur en
te zwaard verwoestedlde. Schwatz werd aan de vlammen ter
prooije gegeven, en den 17 Mei viel Infpruck weder in de
magt zijner oude meesters.
De opflandelingen waren naar den Brenner geweken ; de
uiterste moedeloosheid had zich van derzelver benden mees
gemaakt; velen wierpen hunne wapenen weg, en alles-ter
fcheen verloren, toen eene eerfile overwinning aan den ]fel
berg, (op den 29 Mei 1809) grootendeels aan de be.
-

:24

JOSEPH SPECKBACHER.

kwaamheid en den moed van s P E c K B A e H H R verfchuldigd,
de zaken der Tyrolers kwam herfiellen.
De drie voorname hoofden van den opIland, de Kastelein
ANDREAS H O F E R , de Kapucijner-monnik H A S P I N G E R,
bijgenaamd Roodbaard, en onze S P E C K B A C na R voerden
het bevel over de kleine Tyrolfche armee. H o F E R was de
vermaardfle, meest mystieke en best gehoorzaamde der drie
aanvoerders. De Kapucijner n A s Pt N G E R was niet de minst
floutmoedige. In het heettte van den flrijd zag men hem,
met een geweldig groot ebbenhouten crucifix In de hand,
zijne medgezellen aanvuren, de vijanden vervolgen, en, gelijk hij zelf zeide, de eenen naar den hemel zenden, door
hun het Christusbeeld te laten kusfen , en de anderen naar
de hel, door hun, met zijn geducht kruis, als met eene
kuods , de herfens te verbrijzelen. 'S P E C K B AC It E R alleen
bezat de hoedanigheden, in eenen Generaal vereischt, eene
volkomene kennis van het land, eenen blik van bewonderenswaardige juistheid, eene ongemeene dapperheid, en eene ver
wekkende koelbloedigheid in het gevecht.
-bazing
Bij het gevecht aan den Ifelberg fond SP KCK B AC NER
aan den regtervleugel van het Tyrolfehe leger, en was gelast
de brug van Volders te vermeesteren en die van Hall te ver.
Hielen. Reeds vroeg op den dag van de brug te Volders
meester, rukt hij, aan het hoofd van zeshonderd zijner onverfaagdíie makkers, naar de ,brug van Hall. Achter die
brug, naar den kant der fad , had de vijand al zijne krachten
zaamgetrokken, en een geweldig yuur, zoo uit het gefchut
als uit het klein geweer, van de wallen der plaats op de
brug gerigt, befireek die in hare geheele lengte en belette
de nadering. S P E C K B A C H E R, tot op een' kleinen affiai d
van de brug genaderd, doet zijnen troep halt houden, hangt
zich de buks over den rug, en, de fabel trekkende, wijst
hij de overzijde der rivier aan zijne togtgenooten. „ Vrienden ," roept hij , „daar wacht u het Ioo11 van den wedloop!
Voorwaarts 1 en moge s T. r t. o RI A N ons behoeden !" Allen
vliegen hunnen aanvoerder na op de brug, dwars door eene
hagelbui van fnaphaankogels en van fchroot, die breede geulen in hunne gelederen opent. Aan het tegenovergellelde uit
brug gekomen , houdt S P E c K B A CH E R zich er-eindr
slaande , tot dat zijne medgezellen dezelve in den brand getioken hebben en de vlammen opfijgen. Vervolgens keert
hij bedaardelijk naar den anderen oever terug, het gelaat tleeds
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naar den vijand gekeerd , en , wanneer de rook het voor een
oogenblik gedoogt, hem ettelijke kogels toezendende. Dien
dag was het, dat de Beüerfchen, over zijne floutheid verbaasd, hem den bijnaam gaven van den Vuurduivel:
In dit gevecht had S PE C KB A C H E R zijnen zoon ANDER L
bij zich. Toen de firijd ernfliger werd, en de Tyrolers zich
tot den aanval op de brug gereedmaakten , bevaI s r E c KB A C H E R, door een in eenen vader zeer natuurlijk gevoel
bewogen , den knaap, zich te verwijderen. Daar A N D E R L ,
na voor een oogenblik heengegaan te zijn, gedurig terugkwam , en fleeds weder in het voorfle gelid nevens s P E c KB A C W E R fiond , floeg deze hem , in een oogenblik van oageduld, met het plat zijner fabel, om hem weg te drijven.
Ditmaal vertrok het kind inderdaad al fchreijende, maar, niet
kunnende befluiten om het flagveld geheel te verlaten, hield
liet zich op eenigen af(land achter den troep, dien zijn vader
aanvoerde. Toen hij de 'fnaphaanfchoten hoorde, had A ND E R L zijne tranen weldra gedroogd. Evenwel verveelde het
hem zeer, in de nabijheid van het gevecht met de armen over
elkander te moeten blijven ; tot dat hij , rondom zich de vijandelijke kogels in het zand ziende opituiten , den inval kreeg,
zijnen ledigen tijd tot iets nuttigs te bededen. „ Heden morgen nog," zeide hij, „ heb ik mijn' vader booten klagen,
dat de ammunitie fchaarsch begint te worden en dat er gebrek aan kogels is ; kom , ik wil hem een' kleinen voorraad
verzamelen." En terflond , zijn mes trekkende, loopt hij,
waar de kogels het digtst vliegen , raapt op, wat er mat
voor zijne voeten valt, en graaft met zijn mes die uit, wel
fluitende hij hem in den grond dringen. Vóór dat het-keal
gevecht ten einde was, had hij zijnen hoed vol. Toen A ND E R L het verzamelde zijnen zegevierenden vader aanbood,
omhelsde S PEC K B A CHER hem, en beloofde, dat hij van
nu af aan hem veroorloven zou , heeds mede te gaan. —
„En dat overal ?" riep het verheugde kind. — „ Ja, overal,"
hernam de vader, met de tranen in zijne oogen.
Inderdaad verzelde de jonge AN DERL van nu af aan zij
vader in het gevecht, en was hem menigmaal van nut-ne
door de behendigheid, waarmede hij, in het heetfie van den
ftrijd, ae bevelen van het eene korps naar het andere wist
te brengen. De Beüerfchen lieten den fpelendeu knaap door,
weinig vermoedende, dat het de Adjudant van den vijandelijken Generaal was! S pa C jr B A C HF R had ook nog eenen
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anderen boodfchapper, die hem goede dienhen deed. Het
was een groote poedelhond. Wanneer het land, tusfchen
S P E C K B A C HE R en de andere hoofden, door den vijand
bezet was, droeg dit er op afgerigte dier, dwars door de
Bej/erfche liniën , de depeches , in een' valfchen Haart, van
den eenen Tyrolfchen legerhoop naar den anderen.
In het gevecht aan den Ifelberg hadden de Tyrolers, ten
getale van ongeveef twintigduizend man, de geheele heuvelrij
bezet, die zich aan den voet van den Brenner van Hallnaar
Infpruck uitflrekt. Overal -langs de linie bleven zij overwin
verlies der Beijerfchen was zoo aanzienlijk,-nars,eht
dat de Generaal D E R 0V, onder wiens bevel deze flonden,
gedwongen was Infpruck te ontruimen, en overhaast langs
den linkeroever van de Inn de wijk te nemen. Terwijl A ND R E AS H o F E R, aan het hoofd van een deel der zegevierende armee, zijne intrede hield in de hoofdfiad van Tyrol,
dreef S P E C K B A CH E R, zonder tijd in ijdele praalvertooning
te verliezen, den vijand aan de Neder-Inn voor zich henen,
en joeg hem tot voorbij KufJleln. Vervolgens kwam hij te. rug, om gemelde vesting, welke van dien kant de deute!
van Tyrol is, te belegeren. Dit beleg was niet gelukkig.
De kleine fortres KRf/lein , welke P I T z E N A u's verdedi.
ging tegen MAXIMILIAAN, in de vijftiende eeuw, ver
gemaakt heeft, is op eene Heile rots gebouwd. SPE CK--mard
B A c H E R beproefde, haar door eenen f ou ten overval te ver
maar zijn toeleg mislukte. Daar hij gebrek aan grof-rasfen;
gefchut had, was bij genoodzaakt, het beleg in eene blokkade te veranderen. De inwoners der fled, die door de vesting beftreken wordt, zijn meer Beijerfchen dan Tyrolers.
Majoor A I C H ta E R, kommandant der citadel , had verfiandhouding onder hen. Door hen werd hij van de aanftalten der
belegeraars onderrigt, verijdelde hunne best beraamde ontwerpen, en was feeds op zijne hoede tegen hunne verrasfingen.
De vrouwen vooral waren de belangen der Bef/erfchen toegedaan. Men verhaalt zelfs, dat verfcheidene harer naar
her legerkamp der Tyrolers gekomen zijnde, en er gepoogd
hebbende S P ECK B A C H E R's dappere foldaten om te koopen, hij baar deed vatten, maar zich vergenoegde niet haar,
tot (traf, het hoofdhaar te doen affcheren; vervolgens zond
hij haar, onder het fpotgelach zijner krijgsmakkers, naar de
Clad terug. Dit voorbeeld deed eene goede werking; het
maakte de Kuffleiner dames omzigtiger, en , daar s r E c K-
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B A C H n R voorts gezworen had, hare mans , zoo hij hen op
verraad betrapte, ernftiger te zullen behandelen, en dezewisten, dat de Vuurduivel iemand was , die, wanneer het geval
voorkwam, woord zou houden, en hun den hals zou doen
affnijden, even gelijk hij hunnen vrouwen het haar had afgefneden, kwam er een einde aan alle heimelijke treken, en de
plaats werd tot het uiterste gebragt. Zij was op het punt
om te kapituleren, toen de zaken van gedaante veranderden.
Oostenrijk had de nederlaag van Wagram ondergaan (17
Julij 1809.) Volgens de bepalingen der wapenfchorfing van
Znaina, moesten deszelfs troepen Tyrol ontruimen. De Generaal B U o L, die het klein getal Oostenrijkers , welke de
opflandelingen onderlteund hadden, kommandeerde, gaf bevel
tot den aftogt. „ Het is niet mogelijk, dat de Keizer zijne
getrouwe Tyrolers wil verlaten !" roepen de berglieden; zij
loopen te hoop, houden de Oostenrijkers terug, en willen de
Beijerfche krijgsgevangenen om hals brengen. H o F E R, die
aan het hoofd van den opfiand geplaatst was , vermogt alleen
de orde te herftellen : men liet de geregelde hulptroepen ver
als ook hen, die uit pligtbefef of zwakheid dezelve-trekn,
volgen wilden.
S P E C K B A C HER bezat onder de gelederen der Oostenrijkers vele vrienden; zijne krijgsbegaafdheden, zijn beminnelijk
en rondborítig karakter, zijne fehitterende dapperheid hadden
hem bij de Keizerlijke officieren geliefd gemaakt, die hem de
fehoonfe beloften deden, zoo hij met hen trekken en onder
de geregelde troepen dienst wilde nemen. Er is geen held,
die niet oogenblikken van zwakheid gehad heeft ; want , hoe
voortreffelijk ook, blijven helden toch menfchen. Door de
aanzoeken zijner nieuwe vrienden verlokt, en door de vruchtelooze blokkade van KufJlein ontmoedigd, befloot de dappe.
re aanvoerder, de uit Tyrol aftrekkende Oostenrijkers te volgen. Reeds had hij vrouw en kinderen vaarwel gezegd , trok
in een der kleine rijtuigjes van het land, caretta's geheeten,
verzeld van eenige Oostenrijkfche officieren, den Brenner
door, en was reeds bezig langs de zuiderhelling van dat gebergte naar den kant van Sterzing af te dalen, om vervolgens den weg naar het Pusterthal in te (laan, toen bij n oF E R ontmoette, die naar Infpruck het gebergte optrok. Het
rijtuig reed de hellingen van den Brenner af; doch, hoe feel
de beweging ook was, heeft het fcherpe oog van den bevel
P E C K s A C u E R onder de vlugtelingen herkend. H o--hebrs
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F E R gaf geen' fchreenw van verbazing , uitte geen woord
van verwijt; alleenlijk bleef zijn zwart oog een oogenblik opdat van zijnen gewezen' krijgsmakker rusten. In dien blik lag
zoo veel fmart, verbaasdheid en verfmading, dat s p E c xB A C I3 E R niet in flaat was denzelven te verduren , maar het
hoofd moest afwenden. Geen van H or E R's medgezellen had
SPECKBACHER herkend; a OF ER zelf had gezwegen, en
evenwel viel het lulle verwijt , hetwelk s na can A C H E R in
het oog zijns vriends gelezen had, hem zoo fmartelijk, misfehlen juist omdat het verdiend was, dat hij, door fchaamte
en wroeging aangegrepen, beigoot, zijnen, weg niet verder
voort te zetten. Aan het eerfte posthuis verliet hij het rij
uren daarna was hij reeds bij H OF E R,-tuignfle,w
die hein met opene armen en met de tranen in de oogen
ontving.
De Kapucijner H A s p i N G E R was, van zijnen kant , in zijn
klooster geweken; "na eenig aarzelen verliet hij het weder,
en voegde zich andermaal bij zijne vrienden. KEN M.A TER,
SC EEN K en MAYER, drie der hoofden , die aan den Breisi er en in de ilreken van de Eifach den meesten invloed bezaten, kwamen mede in het kamp. Men hield raad; men befoot te blijven vechten en Tyrol niet te verlaten, zoo lang
weérftand mogelijk was. Reeds daags na het houden van dien
raad begonnen de vijandelijkheden op nieuw, met grooter
woede dan ooit, en van den 4 tot den 11 Augustus, in die
zeven dagen, door hen de gedenkwaardige week genoemd , toen
alles verloren fcheen, hebben de aan hunne eigene krachten
overgelatene Tyrolers eene dapperheid en flandvastigheid aan
den dag gelegd , die boven alle bewondering verheven is.
Bij het opbreken van den raad had H 0 F KR zich naar het
Pasfeyer-thal begeven, om den opftand in masfa van zijne
vallei en dien der distrikten van Meran te befpoedigen. IVerkelijk was H O F E R meer de Apostel dan de Generaal der, infurrectie, meer gefchikt om een orakel uit te fpreken dan om
bevelelf te geven, en, hoezeer dapper, verre minder in krijgsbegaafdheden en in beleid of vindingskracht, dan zijne fpitsbIoeders SPECKBACHER en HASPINGSR.
Deze beide laatßen, op den weg van het zuidelijk Tyrol,
aan den voet van den Brenner, en aan den ingang van den
verfchrikkelijken bergpas , die nabij het fladje Sterzing van
Stilfes naar Mittewald voortloopt, post gevat hebbende,
moesten den vijand, die te Sterzing lag, her hoofd bieden,
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hem zoo mogelijk uit die stad verdrijven, en hein, het kostte
wat het wilde , den weg affnijden naar de zuidelijke tlreken
van Tyrol, de eenige, waarin de vijand nog niet was door.
gedrongen.
Van Stilfes naar Mauls Ioopt de weg, in de diepte en van
verfcheidene flortvloeden doorfneden, langs de Eifach, in
welke die vloeden zich ontlasten. Hemelhooge bergen, wel»
ker kruinen van graniet bijna regttlandig oprijzen, bettrijken
dien weg aan alle kanten. Minder heile hellingen zijn met
onmetelijke bosfchen van reusachtige dennen bedekt, die, als
door een wonder, tusfchen zware brokken blaauwen en witten rotsleen ontfpruiten. De bergbewoners hadden al de
bruggen over deze stroomen afgebroken, de zwaarfle boomen
geveld , en op derzelver opeengeflapelde flammen , die door
touwen aan de toppen der rotfen zwevende gehouden wer.
den, al de brokken rots, welke zij vervoeren konden, en
leenklompen van allerlei foort opeengehoopt. Dus toege.
rust, wachtten zij den vijand af.
Den 3 Augustus waren er aan den mond der engte, naar
tien kant van Sterzing, eenige fchermutfelingen voorgevallen. Den Oden, met het aanbreken van den dag, verkondíigde het ttormluiden in al de dorpen van den berg de nade.
ring van 's vijands leger. Werkelijk rukte een korps Franco - Sakfers uit Sterzing op de eerfte brug aan den ingang
van den bergpas aan. De Tyrolers wachtten het tlaanden
voets af, en weldra begon tusfchen deze foute berglieden en derzelver meer geoefende tegenflanders een woedend
gevecht, waaraan alleen de nacht een einde maakte. Den
volgenden dag werd de llrijd, met nog meer woede dan den
vorigen, hervat. Tien malen waren de Franfchen op het
pur::, om de brug, welke S P E C K B A C H E R en de Kapucijner verdedigden, te vermeesteren, en tien malen werden
zij met een allerontzettendst verlies teruggedreven. De ftukken
gefchut, van welke de behendiglte fchutters de kanonniers ge.
dung wegfchoten, konden niet meer bediend worden ; ruiters
en voetvolk werden op den weg verpletterd of in den Broom
geworpen door de rotten en boomen, welke de boeren op de
digtfte drommen lieten afrollen. Eindelijk, door dezen onverwachten wederhand tot razernij gebragt, beproeven de
Franfc.ien eene laadte poging; digt ineengedrongen fnellen zij
naar de brug; ditmaal fchijnen zij haar te zullen vermeeste.
ren , maar order het vechten hebben de T\roleis haar in brand
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gelloken, en verlaten haar niet vóór zij bijna geheel verteerd
is. Door dezen vlammenmuur gefluit , aarzelen de foldaten;
vruchteloos trachten hunne officieren hen voorwaarts te drijven. Een derzelven, een man van eene dapperheid, die een
beter lot waardig was, hopende het overige korps met zich
mede te fiepen, drijft zijn paard midden door de vlammen.
Reeds is hij de brug twee derden ver over, zijne foldaten
zetten zich in beweging en zijn op het punt om hem te vol.
gen, toen de doorbrande ribben, die den vloer nog onder
onder de zwaarte van het paard bezwijken; geheel-ileun,
het timmerwerk fpat uiteen en zinkt weg, en met een donderend geluid fort de brug naar beneden, terwijl de onge.
lukkige officier, te midden der vlammende flukken hours,
in den fortvloed zijn graf vindt.
Tegen den avond trekken de, door deze rampfpoedige po-

ging geheel ontmoedigde, Franco-Sakfers naar Sterzing terug,
op hunnen aftogt door duizenden van vijanden bellookt. De
landlieden , door de zege hunner broeders in geestdrift ge.
bragt, fnelden toe uit alle oorden des lands, wemelden op
alle hoogten, bezetteden eiken pas, welken de Franfchen met
geweld moesten openen, om eenen doortogt te winnen. Zij
wisten, dat de Maarfchalk LEF É VR E, aan het hoofd van
het overfehot zijner troepen, Infpruck verlaten had, en naar
Sterzing fpoedde, befloten hebbende, met eenen eenigen flag
dezen opfand te vernietigen, welks voortgangen hij alleen
aan de onbekwaamheid der Generaals VON WREDE en DE .
a. o't toefchreef. Ten gevolge dezer kennis verflerkten zij
op nieuw en met nog meer vlijt de posten, welke zij kort
te voren met zulk een' goeden uitflag verdedigd hadden. On.
de lieden, kinderen,' vrouwen hielpen bij dezen arbeid, boomflammen aanvoerende, rotsblokken voortrollende, en met ijver
hun nieuw en vreefelijk berggefchut toebereidende.
Daags na zijnen opmarsch uit Infpruck trok de Maarfchalk
LEFÈVRE zijne troepen omftreeks Sterzing zamen. Gedurende dien tijd (toegen de aanvoerders der Tyrolers , s P E C itBA CHER en HAS PIN GER, op de hoogten ten oosten en
zuiden der fad gelegerd , alle zijne bewegingen gade. Tot
nog toe waren die beide hoofden, met de hunnen, de eeni.
gen geweest, die 'svijands aandrang weérftaan hadden; met
ongeduld verbeidden zij H OF ER, en met het levendigst gevoel van blijdfcbap zagen zij , op den ochtend zelven van
dien dag, uit het westen, in de rigting "van Telfs en van
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Gasteig, den Landitorm aanrukken, welken de dappere Kas.
selein hun uit het Pasfeyer-thal en van Meran aanvoerde.
Die benden, langs de hooge weiden van den Jaufenberg ver.
fpreid, en met 's vijands voorposten tiraillerende, poogden
zich met hunne wapenbroeders aan de Eifach in gemeenfchap
te Bellen.
Op dit gezigt heft S P E C R B A C H E R'S manfchap een vreug.
degefchreeuw aan ,en verdubbelt in drift. Maar ditmaal voegen zij krijgslist bij heldenmoed: zij laten vierduizend BeijerIchen van L E F t VR E'S voorhoede de eerfie bruggen der val
overtrekken en in de kloof van Stilfes doordringen. De-lei
Heilte der hen omringende bergen , de eenzaamheid en diepe
stilte, die rondom hen heerfchen, en boven al de herinnering
aan den wanhopigen wederíland, dien de bergbewoners aan
hunne firijdmakkers geboden hadden, vervullen deze anders
zoo foute krijgslieden met een' onwillekeurigen angst. Zwij.
gende trekken zij voort, houden eensklaps halt, luisteren bij
het minfle geruisch, dat uit de bergen tot hen overkomt, hervatten den marsch, maar om kort daarop weder fiil te ffaan,
zonder aan beden noch bedreigingen hunner officieren het oor
te leenen , die, even als zij , de volle grootte van het gevaar befeffen, en hen willen voortdrijven, om het te fneller
te boven te zijn.
Plotfeling doet eene fern, die als uit de ingewanden van
den berg fchijnt voort te komen, deze fchrikbarende woorden hooren: „ S T E VE N, is het tijd ?" -- „ Nog niet,"
antwoordt eene andere fern, en alles is weder [til als het graf.
Men houdt halt ; men raadpleegt; men verwittigt den Maar
L E F k VR E van het gebeurde, en vraagt om nieuwe-fchalk
bevelen.
„ Zeg aan die hondsvotten, dat wij hun achterna rukken ,
en dat , zoo zij niet vooruit willen , wij hun de fporen zullen geven !" Dit was LEF É V RE'S antwoord geweest. De
Beijes fehen hervatten dan hunnen marsch ; maar naauwelijks
zijn zij nog ettelijke honderd fchreden voortgetrokken , of
dezelfde fern roept: „ In naam van den Vader, den Zoon
en den Heiligen Geest! H A N s , nu alles los ! Op hetzelfde
oogenblik fchijnen boomen, rotten, grond, geheel eene zijde
des bergs, met een gerommel en gekraak als dat van den
donder, in beweging te geraken, en, eer de Beijerfchen tijd
hebben om te vlugten, of flechts naar boven te zien, heeft
de verfchrikkelijke lavine hen bereikt en overfteipt ; elke
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boom, elke rotsklomp breekt door zijnen val wijdgapende
leegten in hunne gelederen; geheele compagniën worden tegen de rotswanden, die den weg bezoomen, vermorzeld;
andere, in den afgrond medegefleept, verdrinken in den
bergvloed.
Terzelfder tijd, en van al de hellingen der omringende bergen , openen de Tyrolers een wis treffend vuur op allen , welke de rotstlorting gefpaard heeft. De eerfle gelederen wer.
pen zich in wanorde op de volgende; alles vlugt, wat vlugten kan, en weldra forten drieduizend man in vollen , ver
korps van L E F V R E, dat hen volgt.-ftroidenlph
verwarring zich van dat onge.
de
gruwelijkile
maakt
Alstoen
lukkige, in de naauwe bergkloof opeengepakte leger meester.
Door de vlugt hunner kameraden medegefleept, werpen de
foldaten van het centrum en van de achterhoede hunne wapenen weg, eer zij nog eenen vijand gezien hebben, en vlieden als de voortogt: kanon, bagaadje, ammunitie, alles wordt
in de kloof verlaten; ruiters, voetknechten, Fran/then, Sak.
fers, Beijerfchen, vormen niets meer dan een' verwarden
klomp. De verfchrikte hoop rent Sterzing door, zonder op
te houden, verftrooit zich, overdekt al de wegen van den
Brenner, en vliedt naar Infpruck, befiookt door H O F E R'S
bergboeren, die zich nu met de foldaten van s r E c K B AcuER en HAS PING ER vereenigd hebben.
L e F i V RE, na vruchteloos gepoogd te hebben de vliedenden tot ílaan te brengen, werd zelf in hunne vlugt mede
Tweemaal was bij op het punt om door den vijand-geflpt.
gevangen genomen te worden, en alleen aan de fnelheid van
zijn paard was hij zijn lijfsbehoud verfchuldigd. Den 10 Augustus bereikte hij Infpruck, waar hij de eerfle tijding zijner
nederlaag aanbragt. De Franfche troepen, welke hij in de
flad had achtergelaten, waren het eenige, dat de Tyrolers belette , er tevens met de vlugtelingen binnen te dringen.'
Den 13 Augustus waren twintigduizend opilandelingen al
wederom voor de muren van Infpruck verzameld, waar het
overfchot van L E F VR E's leger , ongeveer in gelijk getal ,
zich herzameld had. Die troepen, door hunne vroegere nederlagen ontmoedigd, lieten zich andermaal flaan aan de hellingen van den Ifelkerg. In dien flag voerde ANDREA S
HOF E B in perfoon hei opperbevel ; H A S P I N G E R en SPEC KnACHEa waren zijne Luitenants. SPECKBACH ER W35
aan den regtervleugel van het Tyrolfche leger geplaatst , en
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de kruurdulvel, met zijne gevreesde llrijdmakkers, had wel
hun tegenover geflelde troepen op de vlugt gedreven.-drae
In het centrum werden de brug over de Sill en her klooster
van St. Ti/ten, waar de lijken der op den vorigen flag gefneuvelde Tyrolers waren b'i gezet , hevig betwist. De grond
rondom l.et klooster was met lijken bezaaid, en de overwin
te weifelen, toen de Tyrolers, aangevuurd door-nigfeh
de tegenwoordigheid van een wonderdadig Lieve - Vrouwebeeld (*), aan hetwelk zij reeds hunne eeríle overwinning
toefchreven, eene laatlie en vreefelijke poging deden. De
Beijer fclien werden gedwongen, voor de dweepzucht en dapperheid dier opgewondene menigte te wijken. In wanorde
trokken zij binnen de flad terug, en, eer neg de zon boven
dekimmen was , had het overfchot van het invafie.Ieger voor
de derde maal de l.00fdilad van . yrol ontruimd , en week met
overhaasting naar de NederJnn.
(*) Volgens de Legende was dit beeld door de Christenfoldaten der 10de Romeirfche keurbende in het land gebragt.

(JIe•t - er-olg hierna.)
-
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(Vervo g en fist van bl. 455.)
Door de Voorzienigheid tot dusverre geleid, door haar bemoedigd, aanvaardde ik met Pafchen van het jaar 1793 het
Hoogleeraarsambt te Jena. Mijne bezoldiging als Profesfor
ordinarius honorarius was flechts driehonderd thalers. Ik
vleide mij echter het teko;tkomende te zullen vinden uit de
collegiegelden der ftndenten in de Geneeskunde, die toen te
Jena in grooten getale aanwezig waren. Behalve mijn ver
werd ik door een inwendig gevoel opge--trouwenpGd,
wekt. Dit zeide mij, dat mijne, gedurende tien jaren, reeds
verkregene ondervinding en opgevatte denkbeelden over het
leven , de kunst en de wetenfchap niet te vergeefs voor de
uitbreiding der wetenf'clsap zouden zijn. Door de mededeeling van hetgene, waarmrede ik geheel vervuld was, hoopte
ik niet zonder invloed te blijven op de vorming der Luderende jongelingfchap. Vele en nieuwe denkbeelden waren bij
Pp
MENGEEN. 1833. t:o. 10.
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mij opgekomen , zoo wel over het menfchelijk leven, als over
de kunst. Zij bragten mij tot een hooger ftandpunt, en deden mij van één grondbeginfel uitgaan; uit dit oogpunt be.
fchouwde ik het leven , en hieraan naakte ik alle overige
denkbeelden ondergefchikt. Volgens deze wijze van befchouwing had ik reeds fommige gedeelten der D7akrobiotiek en
der Pat,bogerie (de Ziekte5ntwikkeling) geichreven. Ik maakte
mij deze ten nutte tot mijne voorlezingen. Zij werden meer
toegejuicht, dan zij verdienden of ik had durven verwachten. Dit was vooral met die over de 111akrobiotick liet geval. Ik hield deze lesfen in het openbaar, in de groote ge.
hoorzaal, voor 400-500 toehoorders. Ik heb van dezelve, ook om de zedelijke ftrekking, welke ik tevens op het
oog hield, veel genoegen en zegen ondervonden. Bovendien
gaf ik dagelijks twee uren bijzondere Geneeskunde (Therapia
fpecialis), in één half jaar den geheelen curfes. Ik moest
dus dagelijks vier uren aan liet onderivijs wijden, de zieken
in het akademisch gasthuis bezoeken , en mij op mijne lesfen
voorbereiden. Ik fond 's morgens reeds ten vijf ure op, en
het was voor mij een druk jaar; vooral leden mijne oogen
veel door het werken bij kaarslicht des ochtends. Later hield
ik nog bij afwisfeling Ziektekunde (Pathologia) en de leer
der Geneesmiddelen (D?ateries stsedica) , zoodat ik de voor
gedeelten der Geneeskunde, naar mijne wijze van-namfie
zien, bewerkte. Mijne bijzondere lesfen werden fleeds door
80-100 jongelieden bezocht, brandende van ijver voor de
wetenfchap. De beste geest heerschte onder lien. Daardoor
werd verwezenlijkt hetgeen onmogelijk fclleen. Voor het Clinicum kon ik ílechts over driehonderd tlzalers befchikken.
Nogtans werden er jaarlijks doorgaans zeshonderd zieken opgenomen, en aan vijftig jongelieden de gelegenheid gegeven,
zelve zieken te behandelen. Dat ik aan deze inrigting de
collegiegelden befleedde, fpreekt van zelf.
Door mijne amhtgenooten en andere beroemde mannen werd
ik op de vriendfchappelijkfle wijze bejegend; zij waren mij
tevens vrienden, als LODER, STARK, BATSCH, FICHTE, GRIESBACH, PAULUS, SCHILLER; later kwamen
SCHLEGEL en SCHELLING er nog bij.
In het jaar 1795 gaf ik mijne Pathogenie in het lichit, en
in 1796 de llaakrobiotiek. De eeríie werd door de geleerde
wereld, de andere door het algemeen zeer wel ontvangen.
ZJj werd ook in de meeste talen van Europa overgezet; in
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het Lngelsch , Fransch , Italiaansch, Spaansch, Peolsch ,
Zweedsch, Rusfisch en Servisch. (*)
Omtrent denzeifden tijd begon ik, op verzoek van den
boekhandelaar s E t D L E R, mijn .Ios'rnal der practifchen Heilkunde, waarmede ik desgelijks zoo voorfpoedig mogt (lagen,
dat ik het door mijn geheele leven heb voortgezet. Het werd
een punt van vereeniging voor ervaring in de Geneeskunde
tegen den fielfelgeest van den dag, Ik vond er ook mijne
rekening bij, en het werd de hoofdbron van mijne welvaart;
want ik had mij ten regel gefield, van de inkomflen niets te
beíleden , maar ze op te leggen.
Ten gevolge van dit alles begon ik zeer vermaard te worden, meer dan it verdiende, hetwelk ik door Gods goedheid
fteeds levendig gevoeld heb. Ik ontving de eene roeping na
de andere naar elders. Zij verdrongen elkander nagenoeg in
de jaren 1797 en 1798. Ik werd eerst beroepen als Hoog leeraar naar Kiel, toen naar Leipzig, later als Lijfarts van
den Rusfhfc,'ten Keizer P A U L, vervolgens als Hoogleeraar
naar Pavia, om F R A N K te vervangen, op zijne aanbeveling.
Ik bedankte voor alles, ook uit gevoel van erkentenis jegens
mijn Vaderland; het was mij wél te Jena. Eerzucht was
voor mij geen prikkel , vooral ook omdat ik in Rusland'buiten alle wetenfchappelijk verkeer zonde geraakt zijn. De
post van Hoogleeraar te Pavia, in het heerlijk Italië, met
f000 bezoldiging en vier maanden vacantie gedurende den
zomer, had veel uitlokkends voor mij. Ik bedankte evenwel. Ik was te zeer aan mijn Vaderland gehecht, en ik gevoelde mij dus vèrpligt, aan hetzelve mijne kundigheden bo(*) Het is zonderling , dat Ii U F E L AND, die ons land
bezocht heeft tijdens de regering van Koning L ODE W rj K,
geene kennis fchijnt gedragen te hebben, dat dit zijn gelief
werk ook in het Nederduitsch vertaald en meermalen-kosde
herdrukt is geworden. — Wat de Pathogenie betreft, ook
zij is onder ons zeer bekend geworden, en haar viel het
desgelijks zeldzame lot te beurt, dat zij in het Latijn door
eenen Regtsgelecrde werd overgebragt , den met roem bekenden Mr. J. v N D E R L 1 N D E N, die zich, naar het oor
deskundigen, van deze taak wdl gekweten -heeft. —-delvan
Pat hologia ad academicum ufurn adornata et e Germanic® in
Latinum fermonem translata. Pars 1. L. B. 1800.
Pp:
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venal te wijden. Ook vreesde ik voor den invloed van het
Katholiclsmus op mijne kinderen. Ik voorzag den inval van
B o N A PAR T E , en de langdurige oorlogen , die ons bedreigden en later uitgebarflen zijn. Ik verkreeg echter eene ver.
hooging mijner jaarwedde van 300 tot 600 daalders, en de
inrigting van een klein ziekenhuis voor de Kliniek.
Dit was het fchitterendite tijdperk van mijn leven , maar
,des te gevaarlijker voor mijne ijdelheid; het kon mij ligt tot
verwatenheid, trots en opgeblazenheid brengen; het kon ver.
derfelijk voor mijn beter deel worden. Maar ook hier zorgde de Voorzienigheid; het gevaar werd afgewend door fmartelijke ontmoetingen, dle mij onverwacht troffen, en ik werd
geoefend in ootmoed, befeheidenheid en zelfverloochening.
Hetgeen mij fmartelijk wondde, was de opkomst van het
itelfel van BROWN. \VEICKARD en RóSCULAUB honden
hetzelve in Duitschland met hevigheid voor, en gedroegen
zich zeer onbetamelijk omtrent dezulken, die niet met hen van
dezelfde gevoelens waren. Dit flelfel vond veel ingang bij
jongelieden, door den fchijn van waarheid, eenvoudigheid,
gemakkelijkheid en juist betoog, waaronder het zich voor.
deed. Maar het vernietigde de ware en grondige fludie, de
juiste befchouwing der natuur, en de ervaring; het wees
eenen voor de praktijk geheel verkeerden, zelfs zeer gevaar
weg. Het ontroofde mij bovendien de verdiende, wel--lijken
ke ik perfoonlijk meende omtrent de wetenfchap verworven
te hebben. Reeds lang vóór B Row N was ik van het denkbeeld vervuld, en had ik er naar geflreefd, de Geneeskunde
van een begin/el (4'rincip) te doen uitgaan ; overal het leven
of de leyenskracht op den voorgrond te flehen. Langs dezen weg hoopte ik de overeenßemining (eenheid) te bevorderen; vleide ik mij , de onderfcheiding tusfchen de gevoelens Bergenen, die de leer der vochten en die der vaste deelen voortlonden, (Materialisten en Dynamisten) te doen ophouden. Dit doel werd nu aan B R 0 W N toegefchreven , die
als de Hervormer der Geneeskunde en de heríleller van derzelver reine leer geprezen werd; eene dwaling, waarvan nog
velen in Duitschland niet teruggekomen zijn, en die in lb-m.
mige leerboeken voortgeplant wordt. Het fielfel van BR OW N
werd eenzijdig en ílechts van het handpunt der prikkelbaar.held (Incitabiliteit) door hem voorgeflaan. De fluderende
jeugd werd er zoo door begoocheld, dat zij doof werd voor
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de ílem der ervaring, en blindelings de nieuwe dwaalleer
volgde. (*)
Ik gevoelde mij zeer ongelukkig, toen ik de jongelieden
bij troepen naar Weenen en Brtmberg zag trekken , nadat zij
door mij overeenkomftig de ervaring gevormd waren, om
zich , onder de leiding van FRA NK (J o U A N PETER) en
M A R C u s, aan het verderfelijk Brownianismus over te geven.
Wat mijne fmart vermeerderde , was , dat R Ö S CH L A U B al.
les , wat ik reeds gefchreven had of nog fchreef, fmadelijk
aantastte en verguisde. (t)
(*) De leer van B R o w N is de eenigfte en ook de laatfte
niet geweest, welke zulk eenen invloed op den grooten hoop
gehad heeft.
+J) H U FE L A N D kreeg later de fchitterendfie voldoe.
fling. De zoon van j. P. FRANK, J us E r H, kwam openlijk
van zijne dwaling terug; dit deed aalt R Ö S C H L A U B, die
daarenboven zijn ongelijk edelnioedig beleed en H u F E LA ND
de verzoenende hand bood, welke door hem- niet terugge[tooten werd. that j o s E P II F R A N R betreft: het werk, door
hem uitgegeven en nog niet voltooid , draagt overal blijken
van eene geheel andere denkwijze. Jo HA N P E TER ,. de
Schrijver van het belangrijk Epitome de curandis hominum
morbis , vooral beroemd door zijne Geneeskundige Staatsrege ling, was ook reeds van andere gevoelens geworden. Zeer
belangrijk is het gefchrift, waarmede R Ö Sc I-i LAU B den eer.
lien flap ter verzoening deed. Deze mannen bewezen, hoe
vatbaar cie menfchelijke geest voor dwaling is; maar zij ga.
ven tevens liet voorbeeld , dat een groot verfland -niet altijd
in de dwaling blijft volharden. Men vindt den merkwaardigen, tot deze zaak betrekking hebbenden, brief in het Jour.
nal der pr. Heilk. 1811. .Januar, p. 1. — Men zou hier ook
kunnen herinneren aan liet gebeurde na den dood van den
verdienfielijken RE I L, omtrent een na zijnen dood uitgege.
ven werk : Enew«r f einer allgemeinen Therapie. Bij de me.
dedeeling van een belangrijk woord van C A N Dl n u a: Nicht

Anklage, fondern Klage (.To;rrn der pr. Heilk. 1816, .T:"lius,
p. 110) voegde Ii U FE L A N D iets volgens zijne overtuiging
(aid. p. lid.) Hij werd daarover niet slechts in Dnitschland
aangevallen , maar zelfs in een, federt reeds ten grave gebragt, Nederlandsch Tijdfchrift vuil bejegend. Waarfchijnljjk
heci't uj c= e z ;, A N n van dien ruwen uitval , hier te lande,
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Naar het ligchaam trof mij eene niet minder zware ramp;
ik verloor plotfelijk het gezigt op het regter oog. Den'20
November 1798 werd ik bij koud en nat weder door eenen
Hider ontboden op drie uren afltands. Ik moest mij van een
open rijtuig bedienen. Doorkoud en nat kwam Ik des avonds
omtrent acht ure te huis. Ik vond het pas uitgekomen dicht
G Ü T lI E , Herman en Dorothea; ik verf ord het--ílukvan
zelve; met veel infpanning bleef ik in hetzelve tot middernacht lezen; ik begaf mij te bed, fliep tot zeven ure, en
ontwaakte met verlies van het gezigt op het regter oog. Ik
,zag door hetzelve Hechts als in een' donkeren nevel. Het
was zwarte ílaar, door eene jichtachtige ftofverplaatfing op
de overfpannen gezigtzenuw. L ODER, s T A It x en a E R Ns T E I N deden al het mogelijke, maar te vergeefs. Ik bleef
blind, en mis Reeds het gezigt op het regrer oog (gefchreven 4 Junij 1831.) Ik befloot, gedurende een half jaar mijne
oogen niet te vermoeijen. Ik reisde naar Dobberan en Pyrmont. Ik gebruikte het zeebad en dronk het water te Pyrwant. Ik bezocht een landgoed, hetwelk ik aan den Rhijn
gekocht had , Haenddn genoemd. Alles -bleef echter vruchteloos. God fpaarde echter mijn linker oog, waardoor ik gedurende dertig jaren nog zoo veel heb kunnen doen. Toen
mij dit ongeluk overkwam , trof het mij zwaar, en mijn ver
leven en volgende lotgevallen werden er zeer door ge-der
Ik kon , naar alle waarfchijnlijkheid , berekenen -wijzgd. ,
dat hetzelfde ongeval ook mijn ander oog treffen zonde. Zoowel mijn letterkundige arbeid als mijne praktijk werden er
door gehoord; het vervolgen mijner Ziektekunde werd er
door geflaakt. Ik begon bedacht te worden, hoe ik als blinde nog eenig nut zoude fichten. Dit kon Hechts als Leeraar
of Schrijver. Ik moest mij , zoo wet bij het voorlezen als
dicteren, van vreemde hulp bedienen. Dit gaf aanleiding,
dat ik fledenten als huisgenooten en vrienden bij mij nam,
HARBAUER en DISCuOFF onder anderen.
Het gelukte mij, niet onder mijn leed te bezwijken, maar
mijzelven te bemoedigen. Onder opzien cot God begon ik
mijne bezigheden met vernieuwde krachten te hervatten, offchoon zij met meer bezwaren vergezeld gingen en ik niet
tegen hem, nooit iets vernomen , en men kan er bijvoegen,
dat deze fchelle klank nooit eenigen wederklank bij ons gevonden heeft.
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meer zoo volledig daarin voorzien kon. I-k houde mij over.

tuigd, Indien ik mijzelven in zwaarmoedigheid had toegegeven, hetwelk velen doen, ik zoude ook het andere oog verloren hebben.
Veel flil verdriet en hartzeer had mij reeds federt lang ge.
fiemd, niet langer raar aardsch geluk te fireven, maar voor
een hooger doel te leven ; ja , ik befchouwde den overgang
tot een ander leven als eene gelukkige uitkomst.
Zoo vond mij het jaar 1800 niet meer verheugd, nog minder opgeblazen, integendeel gedrukt en bekommerd. Mijne
uitwendige belangen waren niet meer genoegelijk of opbeurend. Door de Fran/che Revolutie en het ook naar Duitschland overflaande Jacobinismus en Sansculottismus werden de
Vorften zeer wantrouwend, vooral tegen Geleerden en Aka.
demiën ! Onze voo.rtrefeïijke Vorst fcheen in dit wantrouwen te deelen; althans zijne vroegere genegenheid voor Jena
verkoelde, door meer vrije uitingen van fommigen der Hoogleeraren aldaar, en door den, tot den vrijheidszwijmel zoo
ligt op te zetten, geest der fiudenten. De Vorst kwam niet
meer herwaarts ; de toegezegde en reeds begonnene verbeteringen werden niet voortgezet. Wat naij betrof, ik kon het
mij beloofde ziekenhuis niet verkrijgen, en het fcheen, indien ce al een mogt tot fsand komen, slat het iemand anders
ten deel zoude vallen, die te T/J/einlar zich meer perfoonlijken invloed had weten te verwerven. Er begon ontevreden
onder de Hoogleeraren te heerfchen. F I CH TE (*) was-heid
reeds naar Berlijn vertrokken, van wege zijn ongelukkig
Atheïste;< ;Dees. Ook op mij werkte deze Hemming; ik werd
mismoedig, en zag de toekomst bedrukt tegen.
Onverwacht en onvoorzien ontving ik, juist in deze oogen(* F IC FIT E kreeg ongenoegen met de tiudenten , en
werd ook hevig aangevallen over eene inededeeling in een
Tijdfchrift, door hem te Niethammer uitgegeven, weber den
frond unfens Glaubena tm eine Göttliche TFeltregier•unb. Velen meenden in dit gefchrift eene overhelling tot het Atheismus te befpeuren. vVelligt droeg hij zelf grootendeels de
schuld dezer onaan •enaamheden, door de wijze, waarop hij
andersdenkenden bejegende: men tierinnere zich Hechts, hoe
hij ander anderen tegen s 0 u T E it w E te te werk ging. Hij
ried dezen Geleerde , zich liever op het glasilijpen dan op
dc wijsbcoeertc toe te leggen.
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blikken, eene roeping naar Berl jn, ter vervanging van SEL.
L a, als Director van het Collegium medicum , Lijfarts, en
eerften Arts der Charité, met eene bezoldiging van 1600 thaIers. Ik was deze roeping, zoo als ik dit later vernam, behalve aan den reeds verworven naam, verfchuldigd aan BE 1'ME. Deze, in het afgeloopen jaar met den Koning te TVeimar zijnde, had mij perfoonlijk leeren kennen. Ik kon, zoo
wel door mijn inwendig gevoel, als van wege mijne uitwen
belangen, dit aanbod niet anders befchouwen, dan als-dige
eene roeping, als eene genadige befchikking van den hemel
Vader, vooral dewijl alles geheel buiten mijn toedoen-fchen
zoo gefchikt werd. Te Jena werden mijne vooruitzigten fleeds
donkerder; hier opende zich voor mij een ruime, genoegelij ke werkkring; hier verkreeg ik een groot ziekenhuis, waar
ik als onderwiizer der Eilinie k veel nut kon luchten; hier
kwam ik in ruimere omfiandigheden, en vond ik een' opkomenden Staat, onder eene liberale regering; voor mij en mijn
huisgezin was vooral van belang, dat ik een guaflig voor
vestiging van mij en mijne kinderen in een'-uitzghader
grooten Staat.
Mijn beuuit was derhalve fpoedig genomen. Ik leide mijn
ambt neder, dankbaar jegens den Vorst, die de eeriie oor
mijner verheffing geweest was ; ook jegens de Viooge--zak
fchool, welke mij gedurende acht jaren met vriendfchap en
onderfcheiding te gemoet gekomen was. iMToed:g aanvaardde
ik mijne nieuwe bellemming.
Mijn voorbeeld werd fpoedig gevolgd door meerdere der
uitilekendfle Hoogleeraren, L O D E R, PAUL US, S C H E LL I N G en anderen; het fcheen wel eene Emigratie.
Gedurende mijn verblijf te Jena werd ik vader van twee
lieve kinderen ; j u L IA, gebdren te Jena, en L AU R A, aan
den Rhin, werwaarts hare moedef van wege hare gekrenkte
gezondheid gegaan was.
Door mijnen letterkundigen arbeid, vooral door mijne Makrobiotiek en het Tijdfchrift, had ik een kapitaal overgewonnen van 10,000thalers; hiervoor kocht ik het landgoed Haenlein, aan de dusgenoetnde Besg/fraat. Dit zoude het rust.
oord voor mijnen ouden cdag worden. Maar, wat zijn de berekeningen der * menfchen ? Hoe geheel anders is het gegaan!
Op tachtig mijlen af(lands , te Berllyn , in de Diergaarde ,
heb ik dit Afylum gevonden.
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Europa zond aan het Oosten zijne wijnen toe, en allengs.
kens begonnen Packas en Padifchahs zich aan onzen champagne een' roes te drinken; het Oosten wilde niet ondank
zijn, en zond ons wedrkeerig zijn' opium. Opium ech--bar
ter deugt tot niets, dan om te doen flapen en droomen. Wij
Europeanen hebben iets vurigs, iets prikkelends noodig, iets
dat ligchaam en geest tevens in gisting en beweging brengt;
terwijl men bij het gebruik van den opium Hechts in eene
grenzenlooze, maar eenzijdige verrukking wegzinkt, in dat wel
zalige mijmeren, waarbij alle bewustzijn en leven, alle-lustig,
vernuft en luim ontbreken. Daarom heerscht de opium
ook het meest bij de vadzige Turken en Perzianen, gelijk
mede in China en Indië, minder bij de levendiger Lirabieren.
Deze iaatfren geven de voorkeur aan een' wilden en dollen
roes, die op het laatst tot eene foort van ijlen klimt; en tot
dit oogmerk bezitten zij , reeds van oude tijden af, een hun
bijzonder eigen middel, een uitmuntend equivalent voor al
de flecke dranken, waarvan de Profeet hun het gebruik ver
-boden
heeft. Dit middel nu is de ;trachich.
In Turkije hebben wij geheele verzamelingen opium-eters
gezien, die gewoon waren zich in elkanders gezelfchapdaarmede dronken te snaken. Te Lakra, daarentegen, troffen
wij op de ftraten vroli;`::c hoopen aan van lieden, welke men
ons onder den naam van krachachs, dat is hrachick- eters ,
aanduidde. Wij zelven hebben van beide deze middelen, den
opium en de hrachicn , de proef genomen: de opium ftortte
ons voorzeker in eene foort van zaligheid; maar het was eene
negative zaligheid, eene foort van wellustige vernietiging,
waarbij het ligchaam, zoo wel als de geest, geboeid bleef;
en zoo vele malen ik ook opium genomen heb, herinner ik
mij , dat ik telkens een of twee uren doorbrogt, met innerlijk
bij mijzelven te herhalen : „ 0, hoe gelukkig ben ik !" —
Wat de kras tic 2 betreft , zoo kan ik mij niet onthouden
te gelooven, dat het deszelfs geest en kracht was, die den
Profeet bij zijne pijlfnelle vlagt naar den zevenden hemel
evenzeer te flade kwam, als de vleugels van den Engel GAB RI ë L. Wij hebben liier en daar,, in Oosterfche koffijhuizen, langs de wanden, afbeeldingen van het Paradijs gezien,
die, naar met] ons verhaalde, door Dervifchen geteekend wt-,
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ren. Ook hier kan het Hechts de Krachich zijn, welke deze
paleizen gefchapen heeft, wier iioute bouwtrant en wonderlijke verfiering alles te boven ging, wat gewone verbeeldingskracht zich kan voortlellen: als, deze dieren, die mis
maan mogen te huis zijn, maar-fchienorpkljd
die zeker op onzen bol nergens gevonden worden; dezeboomen met gouden Ilam en zilveren bladen, die met onbekende
vruchten beladen en door de vreemdite vogelgeftalten verle.
vendigd waren; deze beken, eindelijk, waarin men visfchen
zag zwemmen, die gewis nimmer, noch op onze tafels,
noch in onze vijvers, te vinden zijn geweest.
De wijs, waarop de Krachich toebereid wordt, is geen
geheim: de 4rabieren zeiden ons, dat de dronkenmakende tof daarin niets anders was dan een aftrekfel van het
zaad en den wortel der hennepplant, hetwelk men met boter
kookt, en dan met een deeg van fuiker•, amandelen of pistaches in den oven brengt. Hieruit ontlaat een gebak, het.
welk In tabletten of 'platte koekjes , zoo groot als de hand ,
verkocht wordt. De helft van zulk een koekje is genoeg,
om den ftaat van dronkenfchap aan te brengen : wij ten minde
hadden daartoe de eerfte maat niet meer noodig.• Nog (laat
het beeld van onzen koopman levend voor mijnen geest; hij
had den besten Krachich in geheel Kahira, en onafgebroken
firoomde de menigte naar zijne winkelkraam , die onder den
blooten hemel, digt aan den ingang eener moskee, ge-

plaatst was.
Doch, ondanks de voorkeur, welke de 4rabieren aan de
hrachich geven, is de opium niet buiten gebruik geraakt.
Ook is de Krachich geene uitvinding van gisteren; integendeel hebben beide eeuwen lang vreedzaam nevens elkander
geheerscht, en elk heeft feeds zijne bijzondere aanhangers
gehad. De opium blijft het geliefkoosde genotmiddel der
hoogere (landen, der fatfoenlijke lieden, der deftige burgers,
niet één woord der Turken , the, terwijl zij hun verítand prijs
geven, evenwel hunne achtbaarheid niet willen verliezen.
Wil men daarentegen in het gilde der hrachich - eters treden,
en zich, met terzijdezetting van fchaamte, den naam van
Krachach laten geven, hetgeen nagenoeg met ons dronkaard
of zuiper overeenfiemt , alsdan moet men reeds een loste,
in de. openbare achting gedaalde kwant zijn en den tulband
op zijde dragen. Een eigenaardig fchouwfpel is het, te zien,
welk een rumoer deze krachachs maken, wanneer zij ergens
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voorbijtrekken : alle vrouwen wikkelen zich dan tot aan de
oogen in hare fluijers , en eerzame lieden maken regtsomkeert; zijn zij in een' openbaren tuin , zoo hoort men niets
anders dan hun gelach en dol gefnater, en de verftandiger
lieden moeten zuchtend de plaats ruimen. Een in het oog
loopend onderfcheid tusfehen Krachich en opium is, dat de
laarstgemelde van de wereld afzondert en ifoleert , terwijl de
eerfie fleeds ter gelijker tijd met anderen genuttigd wil wor
den en flechts in gezelfchap waar genot aanbrengt. Wel is
waar kan men den opium ook in gezelfchap gebruiken, maar
men blijfc toch altijd alleen; ten minfle is het bij elkander
zijn van zeer mystieken aard en zonder eenige uitwendige
werking. De Krachachs, daarentegen, jagen hunnen roes we@rkeerig nog hooger op; zij fporen zich onderling tot gedurig
nieuwe dolle bedrijven aan; zij befpotten e n kwellen elkan.
der, lagchen elkander met onveriloorbare goede luim in het
aangezigt uit, en zoo ontftaat een waar kluchtfpel , eene komedie, eene pantomime vol leven en phantastifche beelden,
waarbij nog fleeds enkele fchitteringen van verfland door.
fchemeren.
De Krachich is een Proteus onder duizenderlei gedaanten;
nimmer zag ik hem, bij de zelfde 'perfonen , dezelfde ver
te weeg brengen. Ook openbaart zich de wer.-fchijnel
king dezer (lof uiterst langzaam: drie kwartiers, ja menig•
maal een vol uur gaan voorbij, zonder dat men iets bemerkt,
tot dat men op eenmaal in zichzelven begint te glimlagchen
dan is de uitbarfling ook daar. Menigmaal is het als een
ligte droom; men wrijft zich de oogen; men meent te í1a_
pen; men voelt zich behagelijk en wel te moede, vooral in
de preek van den bovenbuik p en ziedaar,, op een woord, op
een niets voelt men zich door eene onweérflaanbare lachkramp
overvallen, die tleclhts eindigt om weder te beginnen. Is als.
dan een talrijk gezelfchap van larachachs bijeen, zoo gaat er
een algemeen gelach op, dat, bijna íiuiptrekkend, zich in
gedurig hernieuwde aanvallen verheft, en slechts afgebroken
wordt, om enkele woorden te laten doorfluipen, die, om het
even of zij grappig of onbeduidend zijn , het gefchater ver.
dubbelen. Op deze wijs is de krifis daar; maar in den beginne is men nog altijd op zijne hoede; men merkt den afgrond, op welken men (laat, aan de grenslijn tusfchen ver
dolheid; men poogt zich bedaard te houden; men-ftande
wil nog niet alle teugels van zelfbedwang laten fchieten.
-
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Over het algemeen heeft deze foort van dronkenfchap het ei.
genaardige, dat het verítand nimmer geheel verdwijnt; er oncílaat als 't ware een worlielftrijd tusfchen rede en dwaasheid;
het befef, dat mep raaskalt , is er, en evenwel kan men het
niet laten. Sommigen, vooral nieuwelingen, worden hierbij
door eene inderdaad fchromelijke foltering gepijnigd: zij vree.
zen namelijk voor altijd zinneloos te zullen blijven; en ik
herinner mij nog eenen hunner, die bij zulk eene gelegenheid heete tranen vergoot, en onophoudelijk vroeg, of hij
zich in dezen toefland wel voor zijn gezin en zijne vrienden
zou durven vertoonen.
Een ander kenmerk dezer foort van roes is het fuel op el.
kander volgen der denkbeelden , van welke er eene ougeloo.
felijke menigte oncflaat. Men begint een verhaal; naauwelijks
heeft- men eenige woorden gefproken, of den verteller valt
eene nieuwe gedachte in, en met de gefchiedenis is het uit;
hij komt er andermaal op terug , doch alleen om haar op
nieuw af te breken. Menigmaal vraagt de een den anderen,
wat hij dan toch het laatst gezegd heeft; en dat dit alles
niet zonder accompagnement van lagchen , fchreeuwen , uit
voor de vuist opgezegde rede-roeping,kwfla
gedichte liederen toegaat , verflaat zich van zelf.-voeringf
%Vat zijn de grove dampen van wijn of herken drank , ver
deze zoo veel edeler dolheid van de Krachich,-gelknmt
in welke men jaren tijds in een enkel uur doorleeft ? Wanneer er in dezen toefland een zamenhang van denkbeelden
plaats had; wanneer men zich geheel en al aan de ontwikkeling eener gedachte kon overgeven, zoo zouden uit den mond
der menfchen, bij welke hart en hoofd zoo vol, de geest zoo
opgewekt is, fchatten te voosfchijn flroomen, welke men
nimmer in hen vermoed had en waarvan zij zelven niets wisten; doch de kruis is te geweldig, en zelfs het magtigfle
leven kan zich hier fechcs in enkele foelie blikfemílraleu
openbaren.
Men weet niet, wie de fcürijver der duizend-en-één Nacht
is; ik geloof hem ce kennen: het is buiten allen twijfel de
geperfonifieerde Krachich. Overigens heb ik, onder de werkingen van de Krachich, Hechts zeer enkele gevallen van fombere zwaarmoedigheid , fomwijien kortilondige aanvallen van
razernij , maar doorgaans de uitgelatenfle vrolijkheid waargenomen. Eens gebeurde het, dat ik Hechts met moeite eenen
hrachick wedrhouden kon van als vogel tilt een venfler van
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het huis op eenen boom In den tuin te willen vliegen. Hi
hield de beide flippen van zijnen zijden gordel, losgeftrlkt, in
de hand, en riep: „ Ik ben een vogel van het Paradijs, en
moet naar buiten!" Tot zijn geluk zette men den paradijs.
vogel in eene kooi. Een ander verbeeldde zich de taal der
Hangen te verflaan , en , wat nog tlerker is , hij fprak die
zelf;, ik verßond er geen woord van, offchoon Ik op gelijke
hoogte met hem was. Merkwaardig is het , dat perfonen in
dezen toeftand van elkanders ijlen volkomen bewust zijn; daar.
om behandelen zij zich ook onderling , zonder komplimenten ,
als krankzinnigen. Komt hun echter iemand, die nuchteren
is, in den weg, en wil deze niet hen fpotten, zoo geraken
zij of in woede, of worden treurig en kwalijk geluimd. Onder de werkingen van de Krachich behoort ook de inbeelding, dat men het hoofd van den romp verliest; doch dit is
niet altijd een noodzakelijk gevolg van het gebruik dezes mid.
dels ; er zijn ook lieden, die voortdurend hun hoofd op de
oude plaats voelen zitten. Bij deze gelegenheid herinner ik
mij een dergelijk geval, in hetwelk een mijner vrienden zich
voor een flandbeeld hield. „ Raakt mij niet aan!" riep hij;
„ gij zoudt mij kunnen breken;" en toen iemand hem des.
niettegenflaande aanroerde, zeide hij : „ Daar hebt gij het
nu; ziet gij, hoe hier mijn kop, daar mijne armen naar beneden rollen , en hoe mijne voeten ter wederzijde uiteen wijken i"
Gewoonlijk verliest men ook alle maat van ruimte en tijd;
de tusfchenpoos tusfchen het eene woord en het andere fcbijnc
eene eeuw te duren, en de perfonen, welke digt naast den
Krachach flaan , komen hem voor door een' onmetelijken af.
flard van hem gefcheiden te zijn. Menigmaal fchreeuwt hij
met donderende item, even alsof hij tegen dooven fprak, en
terftond daarop vraagt hij : „ Heb ik daar zoo even gefpro.
ken? Hebt gij mij verflaan 55" Een andermaal beweegt hij
de lippen ílechts zacht , en meent met luider item gefproken.
te hebben. Er zijn er onder hen, aan welke het voorkomt,
dat hunne handen en voeten zoo lang worden, dat zij het
einde daarvan niet meer zien; anderen weder verbeelden zich
voor vast, dat de oogen en de haren hun uit het hoofd
fpringen en voor hen heen danfen.
De eerfle, dien ik in dezen toeítand zag, was een jong
mensch van onrustigen geest en levendige verbeeldingskracht.
Hij lag op eenen divan uitgeftrekt, met geflotene oogen. „Ik
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zie de kleur uwer woorden ,' dus begon hij ; „ fommige zijn
rozeklenrd, andere groen, weder andere zwart; ook de toon
is iets 4ioffelij.ks." Hij beweerde, dat zijn blik door de muren drong; dat hij,, door dezelve heen, de menfchen zag,
die op Eiraat voorbijgingen, en dat hij duidelijk hoorde, wat
zij fpráken. Daar hij alleen in dezen toeíland was , en wij
die voor het eerst zulk een fchouwfpel .bijwoonden; ons niet
onthouden ,konden- te lagchen, riep hij: „ Houdt op; gij
moogt niet lagchen; gij doet mij zeer. Ik kan n verzekeren, dat mij op dit oogenblik de gaaf van dubbelzien ver
ist ik zie uwe woorden en de kleur uwer woorden -lend ;
ik zie uwe gedachten en de kleur uwer gedachten. 0, wist
gij, wat Ik thans niet al denk en gevoel 1 Een geleerde, die
zich in dezen weiland verpinarile , zou in een oogenblik vindens waartoe hem anders jaren van studie niet toereikend zijn."
Nog één woord, om te toonen, dat de hrachich in de gefchiedenis geene onbeduidende rol fpeeit. Her is bekend, dat
de Oude van den berg zijne aanhangers door gansch bijzondere middelen cot geestdrijvers en dweepers wist te maken;
tot die middelen behoorde ook de hrachich. Vandaar de naam
van hrachachin,r het meervoud van Krachach, dat is hrachich.
cress, of, hetgeen, daarmede gelijke beteekenis had, dwee
en f wipmoordenaars ; en van die benaming flamt het door-pers
de Franfchen verbasterde asfasfrn. Zou men wel gelooren,
dat de woorden asfasfrn , asfasfiner eenige hoegenaamde ver.
wantfchap met de hrachich hebben ? En echter is zulks his.
torisch waar.

MEVROUW STA2L AL9 HAGAR.

De vermaarde Mevrouw s T A ë L betrad te Weenen meerrhalen
een liefhebberij -tooneel onder de Grooten dier fiad, en liet
zich Inzonderheid vrij. wat voortaan op haar fpel en voorkomen in de rol van Hagar, in het fluk ,van dien naam, hoewel beide daarin uiterst onbehagelijk waren. Een der aan.
zienlijke toefchouwers zelde, na den afloop, droogjes: ,, Het
,, fluk, dat ik heb zien fpelen, behoorde eigenlijk de regs„ vaardiging van Altra&am te heeten."
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'k

moeder ! 'k ween met U;
W een , droeve
uw' zuigeling.

Gij mist
Verflagen is ons 'ouderhart,
Dat aan het kindje hing.

Toen ons dit wicht geboren werd,
Hoe dankten, wij den Ileer !
Zijn liefde fchonk 't op onze beê;
Zijn wijsheid nam het weér.
0 God! fchoon 'k in uw' wil berust,
De fmart doorboort mijn ziel;
'k Pleng tranen op het dierbaar pand,
Dat ons zoo vroeg ontviel.
Hoe lag ik bij zijn wi-eg geknield,
En fmeekte tot uw' troon
Hoe riep ik uwe ontfermi$g in,,
Ter redding van, mijn' zoon !
Nooit heb ik vuriger gefineekr,
En Gij hebt niet gehoord....
Maar o 1 vergeef, vergeef die taal!
De fmarte bragt ze voort.
-

Nog flaar ik op het ffoflijk deel,
Dat korts de ziel omfloot;
'k Ween, droeve moeder I 'k ween met U:
Ons dierbaar kindje is dood!
Hoe werd dit bloempje vroeg geplukt
En als in 't ftof vertreén!
Waarom toch moest die teedre fpruit
Zoo vroeg ten grafkuil heen?...
Maar neen, 't is 't zielloos lijfje alleen,
Dat thans de groeve beidt;
Het zieltje ging den hemel in,
Door Jezus ons bereid.
Mijn God, hoe ik ook weenen moet,
Toch klimme voor uw' troon
Mijn dank, omdat ons kindje leeft
Bij jezus , uwen Zoon!
(*) Voorgedragen in het Departement Wer#aartfclie• Dor pen der MaatfChappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.
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0 dierbaar Evangeilewoord,
Dat zulk een' troost ons biedt!
Ik mag gelooven, dat ons kind
Reeds Englenvreugd geniet.
,

Ik flervling, hij geen ílervling meer;
Ik zondig, hij nog rein;
Ik zinlijk , hij, van 't fiof ontdaan,
Mag vroeg bij Jezus zijn.

Ja, Jeziis voedt den lievling op...
0, welk een zaligheid l
Ons kind werd door een' Engleniloet
Gods woning ingeleid!
Daar mag 't welligt op Harren tre@n..
Wat denkbeeld ! ... ik bezwijk !
O onuitfpreeklijk heerlijk lot!
Wat is ons kindje, rijk !

Nu voel ik, ja! waarom het íli'erf:
Het leeft bij d' Englendrom;
En, Vader! wat ik wenfchen mag,
Ik wensch het niet we@rotn.

Ik wensch het niet weérom op aard';
Maar, fchenk Gij 't ons eens weer,
Wanneer ook ons deze aarde ontzinkt,
Bij Jezus, onzen Heer!
Dan brengt de jongfle morgenílond
Ons geen verfchrikking aan;
Dan vloeit weer uit ons ouderoog
Een dankbre vreugdetraan.
Dan drukken wij het weer aan 't hart
In 'c zalig hemelhof,
En zingen 't driemaal heilig lied,.
En ilaathlen 's Hoogften lof!

JD VAN D U Y N,

Naaldwsjk ,

Landman.

30 Januarij 1838.

DE LAPPER.

Men heeft den lapper Flik op den Parnas betrapt. —
„ Wat doet hij daar 9" — Hetgeen hij altijd deed, -- b!j lapt 1

M ENGEL WERK.
IETS OVER DE DOODSTRAF.

1)o or
B. VAN WILLES,

Theol. Doctor en Predikant te Lckkerkerk.

N a hetgeen in dit Tijdfchrift (*) over dit onderwerp

is medegedeeld, zou ik mijne meering niet hebben gezegd , indien ik niet door een mij vereerend aanzoek hiertoe ware overgehaald. Of de inílandhouding van de
dooditraf niet het Christendom beflaanbaar is , zal door
ons zoo beknopt mogelijk onderzocht worden. Dat in
de Christelijke maatfchappij de doodstraf moet in ifand
blijven , leert j E z u s noch zijne Apostelen uitdrukkelijk.
Zelfs Gen: IX: 6 , hoezeer hier een uitdrukkelijk bevel
van God voorkomt, had betrekking tot een bepaald tijdvak, ter voorkoming van gruwelen, vóór den Vloed ge
moge daaruit blijken , dat de bepaling van-plegd.Ht
dooditraf,, als van Goddelijken oorfprong, geenszins op
zichzelve te veroordeelen is ; geen grond van eenige
verpligting hiertoe ligt in deze inflelling, welke voor andere omfiandigheden was , dan waarin Christenen zich
bevinden. Op dezelfde wijze moet beoordeeld worden
alwat van Godswege bij de wetgeving aan Israël werd
voorgefdhreven. Die wet, voor Christenen van geene
verbindende kracht, behelst daarom ook voor Christelijke maatfchappijen geen bepaald voorfchrift aangaande
de doodtraf. In de woorden van JE z us, Matth.
XXVI: 52: „ Allen, die het zwaard nemen, zullen
„ door het zwaard vergaan," ligt in geenen deele, naar
(*) Zie Mengelwerk, Aug. 1837. No. X. bi. 489 volgg.,
Febr. 1838. N°. II. bi. 58 volgg., en Maart 1838. No. III.
bi. 123 volgg.
(2 q
MENGELW. 1838. NO. 11.
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het ons voorkomt, de erkentenis van een maatfchappelijk
regt. Het fchijnt veeleer, dat hier een fpreekwoord te
zoeken is , ontleend uit het gebruik van wapenen , waarbij ook van de andere zijde wapenen worden te baat genomen. Let men op hetgeen PET R us deed , dan ziet
men duidelijk , dat de Heer het gebruik der wapenen afraadt wegens het gevaar, dat men dan in den mond
loopt. (*) En fpreekwoorden klinken fomtijds algemeener, dan de zaak zelve met zich brengt; fchoon wij
ook niet moeten vergeten , dat het gebruik van wapenen,
ten tijde van j n z u s , fchromelijker en algemeener gevolgen had , dan ten onzen tijde. Hetgeen de Eerw.
G 0E D K 00 P voor zijne meening heeft aangevoerd , be
veelt zich , naar ons oordeel , geenszins als geldend bewijs aan. Noch JE z us noch zijne Apostelen hebben
in het minfle iets bepaald voor of tegen de doodstraf.
Hiervan moet men de redenen zoeken , deels in het doel
van 's Heilands komst op aarde, zondaren te behouden,
door geloof en bekeering hen te vormen voor den Hemel , deels ook in de betrekking , in welke de zijnen Ronden tot het burgerlijk beftuur, als onderdanen , wier gehoorzaamheid, geenszins handhaving der burgerlijke wetten , pligt was. Omdat Hij geene uitfpraak wilde doen,
als fcheidsman, (Link. XII: 13 volgg.) daaruit volgt niet,
dat zulk een broedertwist door gewettigde fcheidslieden
niet mogt of kon beflist worden. Omdat Hij , zonder
getuigen , die ongemerkt waren afgedeinsd , eene overfpeelfter niet wilde veroordeelen , ' (Joarama. VIII: 1-11)
daaruit kan onpartijdigheid zelfs niet den geringften wenk
ontleenen ter affchaffing van de doodílraf. Hem was eene
veroordeeling dier vrouwe niet ten pligt gemaakt. Daar
de getuigen tegen haar, door hun befchaamd afdruipen ,
hunne aanklagt fchenen in te trekken , wilde Hij zich
niet ten regter over haar zetten. Dit is alles , wat dit
.

(*) Vat de beteekenis van het fpreekwoord aangaat , komt
het nagenoeg overeen met het zeggen van n A V ID, 3 Sam.
XI: 25: w Het zwaard verteert zoo snel dezen als genen,"
offchoon he 41Cel dier woorden eenigzins anders was.
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geval ons leert. Of, indien wij nog iets anders daaruit
willen afleiden, dan zou het dit zijn, dat zij, die als
Christenen het Christendom door zwaard en fchavot willen handhaven, hunne bevoegdheid te buiten gaan, en
zeer onchristelijk zijn in denken en handelen.
Mogen wij ons gevoelen zeggen , al loopt dit ook in
tegen de meening van hen , die de affchaffing der dood
raf reeds nu wenfchelijk achten, zoo verklaren wij rond--.ft
uit, dat, hoezeer de leer van j E z u s en zijne Apostelen middellijk de affchaffing kan •ten gevolge hebben , de
tijd nog niet daar is , dat deze zonder nadeel voor de
beteren kan plaats hebben. Het komt ons voor, dat
zij , die voor de affchaffing der doodt raf in de burgerlijke wetgeving flemmen, minder het verlicht verftand
ten gids hebben , dán wel zich laten vervoeren door
menschlievendheid jegens zulken alleen , die , het harde
woord moet er uit, deze in die mate niet waardig zijn.
Deze verklaring verdient en vordert bewijs. Er is een
groot onderfcheid tusfchen hetgeen j E z u s en de Apos-

telen hebben bevolen en geleerd en tusfchen hetgeen in
de burgerlijke maatfchappij wet en regt is , offchoon de
leer van het Evangelie toch invloed uitoefent op hetgeen
in de burgerlijke maatfchappij bij Christenen wet en regt
is. Hiervan zij tot voorbeeld de - Jlavernij. Met den
geest van het Evangelie is wel de behandeling, welke
de eene mensch van den ander' ondergaat, bij liet onderfcheid van flaaf en heer, niet in overeenílemming.
In CHRIST US ,^ E z US is geen flaaf of heer, maar is
alles één. En toch eerbiedigt de leer van het Evangelie
dit gevoelig onderfcheid van ftand in -de burgerlijke maat
„ Zit g ij geroepen als Jlaaf, dit bekommere-fchapij.
„ u niet. Doch zoo g ij kunt vrij worden , maak hier„ van bij voorkeur gebruik. Want de in den Heer ge„ roepen flaaf is een vrijgelatene des Heeren, zoo als dc
„ geroepen vr ije een flaaf van Christus is. Gij zijt duur
„ gekocht; wordt geen fiaven van anenfchen." 1 Cor.
VII: 21-23. Dit oilderfcheid van Rand wordt zelfs in
Christelijke maatfchappijen geëerbiedigd. „ Zoo' velen er

Qq2

552

III1'S

„ onder het ,juk flauen zijn, dat zj hunne eigene hec.
ren elke eer waardig achten, opdat niet de naam
„ van God en de leer gelasterd worde. En (ílaven),
„ die geloovige heeren hebben , snoeten hen niet verácli„ ten, omdat z ij broeders zijn , maar te meer dienen ,
omdat zij geloovig en geliefd zin." 1 Tim. VI: 1, 2.
Aan Haven wordt . dan ook voornamelijk als pligt ingefcherpt , „ dat zij hunnen eigen' heeren onderdanig en
in alles welbehageljk zin, zich niet onttrekken, maar
alle goede trouw bewzen , opdat z ij de leer van God,
„ onzen Zaligmaker, in alles vertieren." Tit. II: 9, 10.
verg. Efez. VI: 5-8. Col. III: 22-25. Zelfs bij harde
behandeling verneemt de flaaf zijn' pligt, 1 Petr. 1I:
18-25. Doch ook heeren van flaven vernemen , wat
het Christendom als pligt van hen vordert, Efez. VI: 9.
Col. IV: 1. Daarenboven is de geheele Brief van PA uL us aan F I LE MO N, vooral vs. 16, opmerkelijk , als
,waar duidelijk gezegd wordt , dat een Haaf , , ook wanneer
hij zich tegen zijnen heer wogt hebben vergrepen , (zoodanig een was o N E s IM u s) door zijnen heer als een
geliefde broeder behoorde aangenomen en behandeld te
worden. De leer van JE z u s en de Apostelen duldt ,
om ergere gevolgen voor te komen, de ílavernij, neemt
het hatelijke en harde weg, en bewerkt langzamerhand
derzelver geheele affchaffing (*). Dit zij'genoeg alsbewijs , dat iets tegen den geest van- het Evangelie bel}aan
kan in de burgerlijke maatfchappij ook van Christenen ,
hetwelk door geen verbod wordt afgekeurd, en toch door
zedelijke middelen wordt tegengewerkt tot geheele affchaffing. Dat de affchaffing der ílavernij , zoo verre die plaats
reeft , aan het Evangelie moet worden toegefchreven ,
behoeft verder geen betoog.
Het wegvallen der flavernij, ook zonder uitdrukkelijk
bevel van het Christendom , was te gemakkelijker,, om(*) Over het Christendom in betrekking tot de Ilavernij
verdient nagelezen te worden hetgeen aangevoerd is door
REINHARD, Christi. Moral, III Band, S. 497-500, vol
uitgaaf (1807.)
-gensdti
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dat de betrekking van heer en flaaf van zelve moest ophouden, zoodra niemand, door het Evangelie voorgelicht , heer en eigenaar van menfchen wilde zijn,; of liever zoodra de burgerlijke maatfchappij , de waarde der
menschheid in c ki R i S T u S gevoelende , allen voor vrij
en gelijk voor de wet verklaarde. Zoo gemakkelijk heeft
de affchaffing der doodftraf geen plaats. Deze kan niet
van éénen kant komen. Het fchijnt althans te vreezen,
dat , indien men de affchaffing der doodftraf van de wetgeving wacht , bij verkeerde toepasfing van op zichzelve
goede beginfelen, men het kwaad eer verergert, dan wegneemt. Dat zij , die de affchafl'ing der doodstraf van het
burgerlijk beduur fchijnen te vorderen , te eenzijdig zijn
in het befchouwen der zaak, zal onpartijdigheid wel erkennen. Het is noodweer,, niet minder dan bij het voeren van den oorlog, waarom de doodílraf wordt uitgefproken en volvoerd tegen te plegen of gepleegd geweld,
waarvan de beteren de flagtolfers zijn. Gelijk , bij het
uitfpreken van regt, ook de andere partij moet worden
gehoord, zoo moet eveneens , bij , de handhaving van
regt, het medelijden jegens fchuldigen en overtreders niet
z66 ver gaan , dat liet leven der beteren zonder befcherming van ftaatswege zijn zoude. Welke daarvan de gevolgen zouden wezen , behoeft niet eerst bij eene gevaarlijke proefneming te blijken. Als onzijdige voorbe•reiding , ter ontwikkeling van ons gevoelen over het niet
raadzame van de affchafing der doodílraf, moge dienen
hetgeen over het voeren van oorlog, volgens het Christendom, te zeggen valt. Offchoon de oorlog in de hand
van Gods voorzienigheid ook gunftig op volken en menfcllen werken kan , zal, men echter niet loochenep , dat
de oorlog , in aanleiding en vreefelijke gevolgen , welke
de fchuldigen niet altijd of alleen drukken, lijnregt flrijdt
tegen den geest en het doel des Christendoms. Dit punt
is wel zoo ver buiten allen twijfel , dat ik dit niet eerst
behoef te betoogen. Het Christendom verklaart zich
veeleer tcgcnn dan voor den oorlog, ook niet het oog op
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de burgerlijke maatfchappij (*). En befchouwt men den
oorlog in deszelfs vreefelijke gevolgen, in welke veelal
onfchuldigen in eene ruime mate deelen , wie zou dan
niet wenfchen , dat deze geefe.l des menschdoms eens ophield liet zuchtend fchepfel te teisteren ? Wie zou niet
gaarne het zijne willen toebrengen , dat behendige vrede
eene waarheid werd , en uit den ffaat van dichterlijke befpiegeling tot wezenlijkheid overging? Doch wie zal zich
weerloos verklaren , en eene gevaarlijke proef nemen ,
door het wegwerpen van het zwaard? Zoo lang de menfchen zijn die zij zijn , en niet zoo als zij moesten wezen, zal ook dit kwaad, helaas ! een noodzakelijk kwaad
blijven. Het Christendom moge zijnen gezegenden invloed uitoefenen op het voeren van den krijg , en op het
verhinderen van deszelfs vermenigvuldiging; wie de menfchen kent en opmerkzaam gadeulaat , houdt de affchaffing van den oorlog voor een' dichterlijken droom , aan
wiens verwezenlijking niet, dan niet nog grooter gevaar,
is te denken. Dán eerst , wanneer er geen aanvaller is ,
kan de oorlog wegvallen. De affchaffing van ééne zijde
zou den euvelmoed van den anderen kant eerder doen opíluiven, daar er dan geen zwaard is, om het zwaard in
de fcheede te houden. Hier wacht ik geene tegenfpraak ,
het allerminile van hen, die, zoo als velen in het vaderland van den Semeur, voor de affchaffing der dood
raf ijveren , maar met een' ijver zonder verfland. Het--ft
geen toch van den oorlog geldt , is op de doodfhraf niet
minder toepasfelijk. Of is de overtreder der wetten niet
de aanvaller, en mag de overheid, ook de Christelijke
overheid, het zwaard wegwerpen, opdat de beteren zon
overtreders zonder vrees zouden-derbfchming
(*) In het zeggen van JEZUS tot P E T RU s, Matth. XXVI:
52, en in het fchrijven van JA cos us, Brief IV: 1 volgg. ,
hoezeer beide tot bijzondere perfonen bepaaldelijk gerigt,
ligt eenigzins afkeuring van den oorlog, in het algemeen befchouwd. Doch ook de verzoening door c u R 1 s T U s, indien zij algemeen en hartelijk werd omhelsd , zou meer dan
ééne bron , zou al de bronnen van den oorlog toefloppen.
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zijn ? Verbiedt dan het Christendom aan de beteren de
handhaving van het Natuurregt , om , ten koste van
het leven van den aanvaller, eigen leven te verdedigen?
Dit regt is liet, dat de overheid uitoefent. Zoo handelt
bezadigdheid met onpartijdigheid , na bedaard onderzoek ;
terwijl , bij affchaffing van de doodstraf , , hartstogt en
overijling niet altijd den fchuldigen zouden treffen. Het
kwaad, dat men zoekt af te fchaffen, zou althans niet
minder , maar meermalen en verfchrikkelijker plaats hebben. Dan toch zou elke fchuld even zwaar geboet moe.
ten worden. Aan verzachtende omilandigheden denkt de
heete drift niet. Dan wordt alles op ftaande voet afgehandeld. Befchaving zou zekerlijk niet winnen, wanneer
wraak in plaats van regt kwam , en meer bloeds zou er
vergoten worden , indien de overheid haar regt liet varen. De misdaden , nu niet gebreideld door de vrees voor
den dood , zouden zich vermenigvuldigen , en , om zelfs
de gevangenis te ontgaan, zou het leven van weerloozen
meer op het fpel gezet worden. Doch ik behoef dit niet
verder uiteen te zetten. Indien men het oog vestigt niet
enkel op hen , tegen wie de doodliraf is uitgefproken,
maar ook op zulken , wier leven meerder zorg verdient
dan dat van misdadigers , dan zal alle overdrijving van
medelijden wijken voor de overleggingen van het gezond
vertland. En daartoe is een breedvoerig betoog niet nood
doodstraf ongenoegzaam,-zakelij.Isnudtgfpro
om de grootfile gruwelen altijd tegen te gaan; wat zal
liet zijn, indien het leven der beteren kan worden ver
zulken , die, bij ontdekking, minder leed heb -kortd
te wachten ? Daar,, waar vrijplaatfen (afyla) zijn -ben ,
ziet men de vruchten van .zulk eene ontijdige barmhartigheid. Daar nemen de misdadigers niet eens de moeite,
om , bij het uitfpreken der vonnisfen , de grenzen te leeren kennen , binnen welke men het grootfee kwaad, met
het minfee gevaar voor het leven , kan bedrijven. Van
die geringe moeite is men door affchafïiing van de dood
af ten eenemale ontflagen. In ons vaderland wenfchen-ftr
wij , dat Beene proefneming gefchiede , vóór dat van el-
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ders blijkt , dat de tijd hiervoor gefchikt en rijp is. Men
late het werk der affchaffing van die flraf over aan het
Christendom. Dit is het wenfchelijl.fle van alles. Of
zouden daar minder goede Christenen zijn , waar het regt
wordt gehandhaafd tegen de boozen ? Door die handhaving van het fftrenge regt lijdt voorzeker het echte Christendom niets. Voor burgerlijk befluur en burgerlijke wetgeving behelst de leer van JE z us en zijne Apostelen
geene bepaalde voorfchriften. Alleen zij , die het Christendom met de burgerlijke maatfchappij ook van Christenen verwarren , meenon iets te vinden , wat "bij j E z u s
of zijne Apostelen nooit moest gezocht worden. Alleen
zijdelings werkt het Christendom , door zedelijke middelen. Christenen , voor den Hemel gevormd , zijn , als
onderdanen en overheid , beter dan zij , ' die dezen invloed van zich weren. In zoo verre werkt het Christendom tot affchafing van de doodstraf, niet door flellig
verbod , maar door tegenwerking van de misdaden , die
in de burgerlijke wetgeving het aanhouden van de dood
raf noodzakelijk maken. Zoo moet men oordeelen -,ít
wanneer mest zich door de beginfels van het Christendom wil laten leiden. Daar toch J F, z u s en de Apostelen aangaande den oorlog niets hebben gezegd , vindt
men de dooditraf vernield als iets ,, dat aan de overheid
niet enkel is geoorloofd, maar zelfs als pligt opgelegd.
IIet is wonder, dat men niet genoeg let op hetgeen r n uL us fchreef, Rom. X[II: l-4. Deze plaats fielt toch
wel liet aanhouden van de doodftraf,, als geoorloofd , en
pligtmatig voor de overheid , buiten allen twijfel. Dit
zullen wij hier nog met een enkel woord aanwijzen.
„ Een ieder (alle ziele) zij aan dc boven hem gaan„ de magten onderwvorpen. Want er is geese magt ,
dan van God. En de beftaande (magten) z jn door
God geordend." Houdt men op het oo , dat PA UL u s van de Romeinfche regering fpreekt , welke niet
zonder willekeur Christenen van Joodfchen oorfprong met
dc overige Joden uit Rome verbannen had , dan geldt dit
plaatfelijke ook wel degelijk Christelijke regeringen, aan
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welke Christenen behooren onderworpen te zijn. Niet
minder dan de Romeinfche overheden geldt het dan ook
de Christelijke, wat vs. 2 voorkomt : „ Zoodat hij, die
„ zich tegen de magi verzet , zich tegen Gods verorde„ ning verzet; en z, die hiertegen opflaan, zullen
„ zich een oordeel op den hals halen." Het Christendom flelt aan Christenen pligten voor jegens cle burgerlijke overheid , en dreigt met ftraWen , van Godswege op
het fchenden dier pligten, bepaald. Aan de overheid zelve
wordt door het Christendom geen pligt voorgehouden ,
maar wel wordt aangetoond, wat die overheid van Godswege is, en wat zij ter beteugeling van het kwaad heeft
ijl acht te nemen. „Want de overflen (overheden) zijn
„ niet een fchrik van goede , maar van kwade daden."
liet bewind boezemt hun fchrik in , die het kwaad,
niet , die het goed bedrijven. „ Wilt gij nu niet vree„ zen voor de raagt , ( de regering) doe het goede; en
g zult lof van haar ontvangen." Hier blijkt duidelijk , in welken zin het Christendom (traf , ook dood
, wil afgefchaft hebben , door goed te doen , en-fira,
z66 de ftraf te ontgaan , als eenig middel hiertoe voor
te flehen en aan te dringen. De regering toch is „ Gods
„ dienares ;" zij voert Gods wil uit „ it ten goede ,"
tot welzijn. „ Maar vrees , indien g ij kwaad doet ;

„ want

ZIJ DRAAGT HET ZWAARD NIET VERGEEFS."

Het zwaard in de hand der overheid, als dienaresfe Gods,
heeft dán eerst kracht en beteekenis , indien men hier de
doodílraf niet uit het oog verliest. Het zwaard is toch
in hare hand geene ijdele vertooning. Het is niet ver
, dat zij dit zwaard voert. Geheel de toon van-gefs
fchrijven doet, bij de minfle oplettendheid , gevoelen,
dat PA u L us hier de overheden niet neemt zoo als zij
toen vooral waren , met het zwaard gewapend, wel ter
wering van het kwaad, maar niet als zoodanig door
het Christendom gewettigd , en aan welke de Christenen , naar de omftandighéden , zich behoorden te onder
Doch alle twijfel valt weg, indien men, gelijk-werpn.
het behoort , het volgende : „ want zij is Gods die-
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„ nares , eene wreekfter tot jlraf (toorn) den kwaad«
„ doeners," vereenigt met de woorden: „zij draagt het
„ zwaard niet te vergeefs." Dan blijkt duidelijk , dat
de Apostel het GQddelijke dier inftelling wil erkend hebben, en dat het dus geene aanmatiging van magt is,
wanneer het zwaard der geregtigheid tegen den misdadiger getrokken, en aan hem de doodílraf uitgevoerd wordt.
Wij laten het bij deze eenvoudige ontwikkeling van deze
plaats , welke , als geldende voor hetgeen wij hier betoogen , door iederen onpartijdige wel zal worden aan
dien zin moet ook opgevat worden het--genom.I
geen p z T R u s fchrijft , fchoon hij niet zoo uitdrukkelijk als PA U L us de doodllraf aanroert, 1 Petr. II: 13, 14.
Het Christendom beveelt de dooditraf niet , maar ver
dezelve even min; het werkt, door de boozen tot-biedt
verbetering op te leiden, de affchaffing der doodifraf niet
uit , omdat , niet alle boozen , door het licht des Evangelies geleid , de misdaden nalaten , maar het erkent toch
een regt, door God verleend, aan de burgerlijke maat
zal dus wel, uit hetgeen hier door ons-fchapij;ent
is opgemerkt, duidelijk blijken, dat, om het meeste niet
te noemen, ook in de Christelijke maatfchappijen het aanhouden van de doodifiraf althans met het Christendom
niet onbeffaanbaar is, zoolang de misdaden der menfchen
dit kwaad noodzakelijk zullen maken.

DE LASTERAAR.
(Naar aanleiding van zeker onlangs uitgekomen Gedicht,
getiteld : Hippokreen - ontzwaveling.)

Kent gij , mijne Lezers ! den Lasteraar ? dien laaghartigen benijder van het geluk , den roem , de eer en den
goeden naam van den naasten ! dan kent gij tevens een
verachtel jk , nietig en ongelukkig wezen.
Het lasteren van anderen behoort onder die weinige
verkeerdheden in den mensch , waarvoor men geenerlei
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verfchooning noch vergoelijking weet tc vinden; want
liet is een misdrijf met voorbedachten rade gepleegd, en
waarbij geene verzachtende omftandigheden in aanmerking
kunnen komen. Het zedelijk gevoel brandmerkt den Lasteraar en den Verrader, als tweelingbroeders , met het
teeken eener onuitwischbare fchande ; en waar leeft de
pleitbezorger,, die de verdediging van den aldus veroordeelden op zich zou durven nemen ? Zijn vonnis is,
zonder hooger beroep , door de publieke opinie opgemaakt ; en geen wonder ! want de Lasteraar is een ver
achteljk wezen.
Hij voert het bewijs zijner verachtelijkheid met zich in
het duister, waarin hij zijnen perfoon en naam verbergt,
en voor hetgeen hij wenscht en bedoelt --- het kwellen
en benadeelen van den medemensch — durft hij nimmer
rondborflig uitkomen, omdat het gevoel van fchaamte
hem verhindert openlijk te bekennen, dat hij tot den laag
rijk der zedelijke verbastering is afge--flentrapih
daald, en, naar die mate des te dieper, beneden het peil
van menfchelijke regtfehapenheid is gezonken. Hij bemint het kwade, omdat hij waant door hetzelve voor
zich te zullen verkrijgen, wat hij in anderen als een begeerenswaardig erfgoed befchouwt — onderfcheiding, eer
en roem ; dan tot geen' prijs ter wereld begeert hij als
den laaghartigen eerroover bekend te ftaan ; immers hij
weet , dat het oogenblik zijner ontmaskering tevens de
Rond zal zijn, waarin hij voor zichzelven zou moeten
beven ; en daarom kiest hij de duisternis der verborgenheid.
Of, vertoont hij zich in het openbaar, dan gaat hij
te werk als de zeefchuimer, die de begeerde prooi , door
de vertooning eener neutrale of bevriende vlag , misleidt.
Maar neen ! de zeefchuimer handelt, om dus te fpreken,
edelmoediger,, door het hijfchen der bloedvlag , wanneer
de bedreigde kiel zich onder het bereik van zijn gefchut
bevindt. Niet alzoo de Lasteraar,, die zich , wanneèr
hij openlijk ten voorfchijn treedt , onder de liverei der
welwillendheid vertoont , en , met woorden en gebaren ,
zich dubbelzinnig verklarende , alle zorg befteedt , om
-
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anderen als de oorfprqnkelijke uitvinders van logen- en
lastertaal te dben voorkomen, terwijl hij zelf als de goed
belaagden verfchijnt. Bij-hartigewfcuvnd
voorkeuze, echter, bedient hij zich van gefchrift of druk
om , op eene voor hem veiliger wijze , de gal ,-pers,
die zijne ingewanden vervult en prikkelt, te kunnen uitbraken.
Dan, is deze fchilderij niet, overdreven en te flerk gekleurd ? Immers fpreekt ook de Lasteraar goed van den
naasten , en fchènkt aan fommigen zelfs hoogen lof. —
Maar doet hij zulks met de edelaardige bedoeling, om
de waardij van anderen te doen uitkomen ? Verre van
daar ! Hij bezigt de taal der goedkeuring alleen in de
armhartige hoop , om , door dit middel , de eigenliefde
der door hem geprezenen te ireelen, en daardoor, voor
zich en zijne lastertaal , befcherming te vinden. En hoe,
is het niet verachtelijk , den naam van een' ander te mis
opdat daardoor de fnoodheid , die men alléén-bruiken,
en in het duister pleegt, des te minder affchuw zal wekken ? is het niet verachtelijk te wanen, dat de geprezene, om den wille van dien Iscariothslof, de zijde en
de zaak des Lasteraars kiezen en verdedigen zal ?
Wat waarde heeft, daarenboven, de lof, door een'
nameloozen Schrijver niet de blijkbare bedoeling ge
om daardoor de verguizing van anderen des-fchonke,
te fcherper te doen uitkomen? want de eenige bedoeling
van den Lasteraar kan hechts in het kwellen en grieven
van den naasten gelegen zijn; en welk eene zwarte ziel
moet men niet bezitten, om daarin eenig welgevallen te
vinden! De tevredenheid, het geluk en genoegen van
anderen te willen vermeerderen, is een karaktertrek , die
den mensch naar het beeld van zijnen weldadigen Schep•.
per doet gelijken; maar, aan, wien wordt hij gelijkvormig , die het tegenovergeflelde wil en bedoelt? Wij
willen deze vraag niet ontleden, waar het gebied der
Duisternis antwoord geeft, en wij den Lasteraar in zijne
verachtelijkheid hebben doen kennen.
Is hij verachtelijk te noemen , hij is tevens een Knietig
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wezen , en dat nietige overtreft , indien mogelijk , zijne
verachtelijkheid.
Geestkracht en moedbetoon , in het voorftaan en bevorderen van alwat goed, edel en rein is aan den dag
gelegd , verheffen hein in onze fchatting , bij wien wij
deze lofwaardige eigenfchappen opmerken. Dan , waar
is de geestkracht en het moedbetoon van den Lasteraar
te befpeuren ? Vinden wij daarvan een bewijs in een
gefchrijf zonder onderteekening , en waarop men de namen van drukker of uitgever niet durft fpellen ? Of getuigt dat f'cilzwijgen Piet veelmeer van de lafhartige klein
wel den laster bemint -moedigh,srv,e
aan
geestkracht
ontbreekt,
om zich als
wien
het
maar
Lasteraar te doen kennen ?
De edelmoedige vijand. fchrootnt nooit, zijne weder
eerlijken kampftrijd uit te-partijoen lk
dagen. Hiertoe ontbreekt het den vijandigen Lasteraar
aan geestkracht en moed , en daarom kiest hij de, voor
hem minder gevaarlijke, rol van den fluipmoordenaar.
Welk een nietig wezen !
En toch is hij opgeblazen, trotsch , hoogmoedig en
niet zichzelven ingenomen. Ziet het aan zijn lasterfchrift !
Hij is de man , die zich op den regterlloel zet , geesten
weegt , harten kent en nieren proeft , en van wiens uit
geen hooger beroep overblijft ! — Verheug u,-fprak
verheven regter ! maar weer, dat uwe armhartige vreugde dien naam onwaardig is : de vreugde van den fchooljongen , die zich met het blazen van zeepbellen vermaakt,
is van verhevener oorfprong.
Gij wilt als wetgever optreden , en geeft aan uwen
arbeid den fchijn , als ware hij ondernomen, om het
kwade uit het goede te fchiften , het koorn van het kaf
te zuiveren. Dan, vergun ons ééne vraag: „ Wij ken„ neu de wetten van s 0 L ON en L Y C U R G U S, van
„ KAREL den Grooten en van N A P O L E ON; zeg ons,
raar Wien wij uwe dekreten zullen benoemen. ?" Gij
zwijgt, en verbergt u in het duister. Gij hebt uitfpraak
gedaan; maar het ontbreekt u aan geestkracht en moed,
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om het vonnis , door u geveld, met uwen naam te bekrachtigen. — Maar,, inmiddels verheft zich de ftem
van het algemeen gevoelen , en noemt uwen nietigen arbeid „de wetgeving van den LASTERAAR."
Door lagen nijd en afgunst verblind, waandet gij uwe
lasteringen vermogend genoeg, om de eerkroon van het
hoofd uws naasten te doen vallen. Gij bedriegt U; en
zóó verre zijt gij, door uwen eigenwaan, van gezond
verstand beroofd , dat gij niet . opmerkt , welke goede
dienflen den belasterden door uwe fmaadredenen zijn bewezen! Nietig wezen! het tegendeel van hetgeen gij
bedoeldet, hebt gij, uws ondanks, uitgewerkt; want
gij hebt, door het licht te fchuwen, zonneklaar de boosaardigheid uwer oogmerken geopenbaard, en men kent
uwe werken! De eerkroon, waarnaar uwe hoop begeerig uitzag, is u ontgaan; zij is den naasten gegeven,
die beter is dan gij , en u rest alleen de netelkrans der
fchande! Maar,, hoe zal men u dien naar het hoofd
werpen , daar gij u in fluipholen verborgen houdt ?
Maar,, welligt hebt gij eedgenooten , deelhebbers uwer
booze raadílagen, en haasten zij zich , om u den lauwer
der gewaande overwinning aan te bieden! Befef echter,
dat gij dit eerbewijs alleen in liet verborgene kunt dra
dat gij uzelven den roem eener openbare zege -gen,
ontroofd hebt! Gevoel uwe dwaasheid, indien gij-pral
niet te onbeduidend zijt , om het nietsbeteekenende van
uwe averegtfche maatregelen te bevatten ! De fchamele
vrucht, die gij van al uw trachten en pogen inoogst,
is als de Sodomsappel, die bij de miníle aanraking tot
asfche verkeert , en uwe vermeende glorie in Ilinkende
zwavelwalmen doet verdwijnen ! — Of wacht gij een
ander loon ? Maar gij bezit noch geestkracht , noch
moed, om daarnaar te f}reven ; de wil en het vermogen
ten goede ontbreken u, en gij fmaadt en lastert alleen
dewijl gij niets beters kent noch geleerd hebt. Welk
een nietig wezen !
Eindelijk is de Lasteraar een ongelukkig wezen ; en
dit te meer, naar mate hij verachtelijk en nietig is.
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Aan liet denkbeeld van geluk is dat van bezitten en
genieten naauw verwant. Dan , wie zal den Lasteraar
gelukkig prijzen , of het armzalig deel, dat hem befchoren is , voor zich , als erfgoed, begeeren ? Vaarlijk ,
zijn ongeluk overtreft nog zijne verachtelijkheid en nie
-tighed!
Het geluk, de eer, de roem en de goede naam van
hen , dien de Lasteraar waant dat hein , tot het bereiken
zijner eigenbatige oogmerken , in den weg than, vervullen zijn gemoed met de onaangename aandoeningen van
afgunst , wrevel , haat en nijd. Hij gevoelt zich daarbij
niet gelukkig, en rust en tevredenheid ontvlieden zijn
binnenfte. Onvermogend, om den naasten van het bezit van geheel verllandelijke of zedelijke goederen te berooven , neemt hij tot vuilen laster de toevlugt ; dan,
naauwelijks heeft hij tot het aanwenden van een zoo verachtelijk middel belloten, of hij moet zich infpannen en
vermoeijen niet het uitvinden en verzinnen van de laag
kunstgrepen , ten einde zijn doel te bereiken en-hartigfe
niet tevens zichzelven te verraden. Onreine driften hou
zielskwelling en-denhmi ítavbefndig
gebaren
of
woorden
, de eer van
,
door
onrust , waar hij
den verdienftelijken man poogt te belagen. Hij mist zijn
doel — en dit grieft hem ; men. twijfelt — en hij acht
zich beleedigd ; men fpreekt hem tegen — en hij moet
zijne fpijt verkroppen; hij waant, dat men hem op het
fpoor komt — en ang{lig klapt hem het hart. Verlegenheid en vrees verzellen hem , ook waar hij zich in
de eenzaamheid waant ; en niet zelden geraakt hij in woede , wanneer zijne pogingen mislukken.
Thans grijpt hij , in het donker verblijf zijner wanhoop gezeten , de fchrijfllift aan ; hij punt de pen , en
doopt die in galle en alfem. Is hij daarbij wel te moede , kalm en over zichzelv' voldaan ? Nein ; hij befeft ,
dat hij, in de fchrijftiift, een' ftroowisch heeft gegrepen, en voelt zich ongelukkig.
Zijn handfchrift zou hem kunnen verraden , en hij
beeft bij de bloote gedachte! Maar de drukpers is [lom,
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en zij zal hem voor alle nafporing vrijwaren ! Neen ,
drukker en verfpreider kunnen in verraders veranderen ,
eu dan ... dan fiaat hij openlijk als Lasteraar en eer
bekend ! Folterende gedachte! zij ontneemt hein-rove
de rust van den dag en de kalmte van dèn nacht. Hij
weet ; dat hij kwaad doet, en daarom haat hij het licht;
maar in.zijn duister verblijf flaat hem het beeld van den
eeralen broedermoorder voor de oogeis , met den hartverfcheurenden uitroep : „ Alwie mij vindt, zal mij
doodílaan !"
Dan , hij wordt niet ontdekt, en fmaakt daarbij eene
armhartige vertroosting. Hij hoort, van een even ver
nietig wezen als hijzelf, de vermelding des-achtelijkn
hij
glimlacht. Gaarne zou hij dien lof openlofs — en
lijk inoogíten , wierd hij daarmede niet tevens openlijk
als eerroover bekend. Dien lof kan , mag , durft hij
zich niet toeëigenen. Aan medeïngewijden alleen kan hij
zijne gewaarwordingen openbaren; dan, wat waarde
heeft de lof van de deelgenooten zijner boosheid en
fchande ?
Een enkele, zwak genoeg, om door het piepen van
de vledermuis zijne rust te laten verftoren, bezorge hem
eene fchanlele vergoeding ; het gevoel daarvan is voor
zou dit dan den hoogmoediger Lasteraar°
-bijgande:
kunnen bevredigen , die weldra ontwaart , hoe alle weldenkenden zich vereenigen , om den gekrenkten te bemoedigen en regt te doen. — Zijn noodlot doemt dus
den eerstgenoemden , ongelukkig te zijn.
De goede en verílandige, de brave en edele hebben
de finaadredenen en het zot geklap des Lasteraars gehoord, maar keuren het beneden zich, hem met eenig
wederwoord te verwaardigen; zij zwijgen; en dat zwijgen zegt meer, dan de welfprekendíte taal. Met s AL o ni o achtern zij het voor kinderwerk, den vinger in
den mond van een' dwaas te ileken, en dat wel van
een' dwaas, die tevens een deugniet is. En wanneer
dan dat veelzeggend zwijgen den eerroover te verftaan
geeft : „ Gij zijt te verachtelijk en te nietig , om ons
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te kunnen beleedigen !" tot welk eene diepte van ver
wanhoop zinkt dan niet de ongelukkige en-twijfelng
troostelooze Lasteraar !
Eindelijk , gelijk wij reeds met een woord te kennen
gaven , de belasterde wordt , ter zake van den aan hem
gepleegden, dusgenoemden eerroof, door alwat regtfchapen denkt, gevoelt en handelt, in befcherming genomen;
en deze uitkomst voert de wanhoop en troosteloosheid
des Lasteraars tot razernij. Het tegendeel van hetgeen
de laaghartige wenschte en beoogde vindt werkelijk plaats ;
en nu verkeert de ongelukkige in denzelfden toeil and ,
als weleer de booze H A r'i A N , die de verdienílen van
den gehaten M o R DEC HAI openlijk erkend en zichzelf
ter galge zag verwijzen, die hij voor den miskenden man
had doen oprigten. Die galg — de waardige en verhevene plaats voor hoogmoedige Lasteraars — vinden wij
nu wel niet op onze pleinen en ffraten; maar wij zien
het vonnis der veroordeeling, hetwelk de benijder van
het geluk en de eer des naasten niet ontgaan kan, door
liet algemeen gevoelen , in de zedelijke huishouding zoo
wel , als in het gebied der letteren , met onititwischbare
trekken alom gefchreven ; en wee den rampzaligen , die
door dat vonnis voor altijd gebrandmerkt wordt ! Hij
moge de ílrafende hand van den wereldlijken regter weten te ontgaan ; den regter in zijn binnenfle , en den nog
hoogeren Regter hierboven , zal hij niet kunnen ontvlieden , de ongelukkige !
Onze fchilderij is afgewerkt. Wij hebben de beeldtenis van den Lasteraar gefchetst. Wie van u, Lezers
beeft niet voor , dat Meduzahoofd terug ? Wij kunnen
de trekken veranderen noch verzachten ; want wij volgden de natuur naar het leven. Is het onze fchuld, dat
de Natuur ons fomwijlen monJlers te aanfchouwen geeft?
NB. Bij den Redacteur is de Steller van dit ítuk bekend.
Wanneer de Lasteraar zich noemt , is ook hij bereid zulks
te doen.
RMENGELW.
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(Vervolg en flot van bl. 533.)

T

erwijl H 0 F E R te Infpruck de eer der zegepraal genoot ,
en binnen die ftad eene foort van aartsvaderlijke regering ,
eene monarchij der eerfte wereldeeuwen, oprigtte, hechtte
de Vuurduivel zich aan de fchreden van den vijand , hieuw bij
Schwatz deszelfs achterhoede in de pan, en joeg hetgeen er
van L E F k V R a's leger nog over was tot ver voorbij de gren.
zen van Tyrol.
Dus was. dan, nog vóór het begin van September, het
land op nieuw van vreemd krijgsvolk fchoongeveegd , en van
aangevallenen werden de Tyrolfche opilandelingen aanvallers.
Werkelijk drongen s P E C x B A c HE R en de Kapucijner in het
Salzburgfche, overal de inwoners te, wapen roepende, en
hen aanfporende om zich bij hen te voegen tegen de foldaten
van den flnticlirist. Aanvankelijk begunfligde het krijgsgeluk
de beide legerhoofden: zij drongen door tot Reichenhall; een
Padje, dat Hechts weinige uren van Salzburg gelegen is.
De Kapucijner, wien de fortuin het hoofd op hol bragt,
fprak van naar Weenen te trekken , N A P O L E O N te verflaan
en Keizer FRAN 5 te bevrijden. Maar de beter beraden
S P E C H B A C H E R, bemerkende , hoe de Saltzburger bergbewoners , verre van hen bij te flaan en zich met hen te ver
ontweken en met eene foort van fchrik zagen-enig,h
voorbijtrekken, en daarenboven gewaarwordende, boe met
eiken dag het getal zijner krijgslieden verminderde, (want die
goede lieden trokken troepsgewijs naar huis, daar liet hen begon te vervelen, zoo lang van vrouw en kinderen gefcheiden
te zijn) was er op bedacht, de grenzen van Tyrol te naderen, dat met eenen nieuwen en nog geduchter' inval bedreigd werd.
Wat hij vooruitzag, had maar al te veel grond; de geduchte foldaten , die bij Wagram overwonnen hadden, waren
beftemd om Tyrol aan te grijpen. Den 16 October bij lllelek
aangetast , was S PECK B A CH E R, na wonderen van dapperheid verrigt te hebben , gedwongen onder te doen voor de
overmagt en krijgshaftigheid zijner tegenftanders. Hij yerloor
tweehonderd man; zijn zoon A N D E R L, die hem verzelde ,
werd krijgsgevangen gemaakt , zijn kleine leger op de vlugt
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geilagen, en hij zelf, zwaar gekwetst, ontkwam met moeite
den vervolgenden vijand.
Al de wegen , die naar Infpruck ':iepen , waren met vijanden bedekt. R u s c A drong over Teente en Botzen , v o N
W REDE en DE R O Y langs de wegen uit Beeren in het hart
van Tyrol, aller: met den brandendflen wraaklust bezield. Van
nieuws zagen de opilandelingen zich gedwongen, de vallei
van de Inn en hunne hoofdflad te ontruimen, en in het gebergte te wijken. Terwijl dit gebeurde, ontving men de tijding van den Weener vrede. Alstoen begrepen de Tyrolfche
hoofden, dat alle verdere weêrfland vruchteloos was, en
fchenen genegen zich te onderwerpen. H OF ER zelf, de
bevelen van den Aartshertog j A N gehoorzamende , had , bij
eene proclamatie, zijne krijgsmakkers uirgenoodigd, om de
wapenen gaf te leggen en naar huis te keeren, toen een Ty.
rolsch officier, n o LB geheeten, hetzij door verraad , gelijk
tegenwoordig zijne landgenooten beweren, hetzij , zoo als
waarfchijnlijker is , uit vermetelheid, de uiteengaande boeren
wederom opruide, en overluid verklaarde, dat het aan uoFER medegedeelde bevel valsch was; dat Oostenrük, wel
verre van zijne meestgeliefde kinderen te verlaten, hun binnen kort te hulp zou komen; dat hij gelast was, hun dit
aan te kondigen, en. dat , verre van zich te onderwerpen,
men integendeel eene laatile, krachtige poging moest onder
Tyrolers waren reeds uit.zichzelven maar al te-nem.D
zeer genegen, om het bergt, dat Oostenrijk hen afilond,
voor logenachtig te houden. Zij geloofden hetgeen KOLB
hun zeide, en namen de wapenen weder op. Deze dwaze
daad was het doodvonnis van eene menigte dappere lieden.
H o F ER en de overige hoofden der middeldeelen van Tyrol
hadden zich weder aan het hoofd hunner geduchte krijgsdrommen gebeld; met heldenmoed hielden zij eene ongelijke
worfieling vol, en gedurende dit laatfie en noodlottige tijdvak van den opíland , hetwelk de tweede helft der maand
November omvat, ilroomde meer Tyrolsch bloed, dan in geheel het overige van den veidtogt. Dappere aanvoerders,
zoo als PETER T H A L G U T E R, fneuvelden op het veld van
eer; anderen, gelijk MAYER, werden gevangen en doodgefchoten. PETER MAYER was met de wapenen in de hand
gegrepen; men vroeg hem, of hij kennis van Prins zu G EN 1 U s' prociamatie gehad had ; antwoordde hij neen, zoo was
bij gered: doof voor de beden zijner vrienden , verkoos hij
Rr 2
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liever de waarheid te fpreken, en stierf in den ouderdom van
vijfenveertig jaren.
K O LB had zich weldra zoek gemaakt; H OF E R en zijn
vriend H O L Z K NE C H T, alleen gebleven, verdedigden zich
met leeuwenmoed in de kloven van het Pasfeyer-thal. B AR A G U A Y- D'H I L L I E R S, een edelmoedig vijand, beloofde
hun lijfsbehoud, wanneer zij de wapenen nederlegden. HOLZ.
KN E CH T liet zich bewegen, en keerde naar zijn dorp te.
rug. 13 o F E R alleen bleef onbuigzaam, en wilde zich liever
verbergen, dan zich overgeven. Hij vlugtte naar den top
eens bergs, midden tusfchen fneeuw en ijs , en werd door
den verrader D 0 N A Y zijnen vijanden in handen geleverd; zijn
heldendood binnen de muren van Mantua is bekend. SPECK.
flACHER., de monnik HASPINGER, EISENSTEKKEN,
s I E B E R E R en andere hoofden aan de Inn, beter onderrigt
dan H o FE R, en aan de echtheid van het IVeener vredestrak.
raat niet kunnende twijfelen, hadden de wapenen nedergelegd
en hunne benden doen uiteengaan. Vreezende van de amnestie uitgefloten te zullen worden, was H A S PING E R naar het
klooster Einfiedeln, in Zsvitferland, gevlugt, en van daar,
over Corno en het Veronefche, naar Weenen geraakt. Maar
S P E C K B A C H E R, naar het gehucht Stall/ins geweken , had
de onvoorzigtigheid, of de edelmoedigheid, om met zijne
bende wederom te veld te komen, op de ontvangst eener
depeche van H o F E R,. waarin deze hem fchreef, dat hij hem
aan de andere zijde van den Brenner verwachtte. Kort daar.
op nam KOLB de vlagt , 11 O F E R verdween, en S P E C K S AC H E R werd gedwongen, zich in het gebergte ce werpen,
waar zijn hoofd op prijs geheld werd.
Des Vuurduivels dapperheid fond in grooten naam bij de
Beijej fchen. Zij kenden de kracht der ziel van den berg.
hoofdman en de vindingrijkheid van zijnen geest; boven alles
vreesden zij den vermogenden Invloed, dien hij'nog Heeds
op de boeren der ttreken langs de .Inn, van Infpruck tot aan
Schwatz, bleef oefenen; ook fielden zij er buitengemeen veel
belang in, hem in handen te krijgen. Zijn fignalement was,
bij elk detachement, op de order van den dag gefield gewor.
den; befchrijvingen van zijn' perfoon en voorkomen, verzeld
met houtfneéplaatjes, waarop men zijne gelaatstrekken en cie
bijzonderheden zijner kleederdragt had afgebeeld, waren te
Infpruck gedrukt geworden en in overvloed door geheel liet
leger en tot in de kleinfle bergkantonnementen verdeeld ge.
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worden ; eindelijk doorkruisten talrijke patrouilles de hooge
keten der fneeuwbergen tusfchen de valleijen van de Zell en
de Inn, waar men wist, dat S P E C K B ACHE R de wijk ge
Bcijerfche foldaten, perfoonlijk op hem ge -nomehad.D
herinnering der kwade parten, welke hij hun-betndor
gefpeeld had, en aangefpoord door het lokaas der toegezegde
helooningen , volgden hem op het fpoor, zoo als men een
wild dier doet, telkenmale zij hem hadden opgejaagd. Hadden zij zijn fpoor verloren, dan doorzochten zij de bosfchen,
de afgelegenfle herdershutten , de fpelonken , de holle boomen, en tot zelfs rotsfpleten,. ja dikke hoopen mosch, kort
elke plek, waar het Hechts mogelijk was, dat de looze-om
bergman zich verfcholen hield.
Ondertusfchen wedijverde S PECK B A C H E R met zijne vij.
anden in behendigheid en volharding. Zijne lotgevallen gelijken naar een romanverhaal.
Toen de Beijerfchen hunne jagt begonnen, hond hij nog
aan het hoofd van dertien zijner onverfchrokkenIle medgezellen. Eenige dagen lang zwierf hij met hen van Alphut naar
Alphut, van den eenen berg naar den anderen overgaande,
fomwijlen aan kleine vijandelijke detachementen het hoofd
biedende, tusfchen de fterkere heenfluipende, en zijne bewegingen in dier voege regelende, dat hij , den top der bergen, waar de Zell haren oorfprong neemt, volgende, door
het Pusterthal mogt kunnen ontkomen. Op Kersdag kwam
hij in het dorp Dux, 't welk in het hart van het gebergte
gelegen is: hij had al de uitgangen der vallei gefloten gevonden; zijne togtgcnooten waren uitgeput van vermoeidheid,
en , daar het hun reeds federt verfcheidene dagen aan leef.
togt ontbrak, liepen zij gevaar, van honger te ílerven.
S P E C K B A C H ER dankte hen voor de hem bewezene trouw,
nam van hen affeheid, en verborg zich bij eenen vriend.
Ter naauwernood begon hij van zijne vermoeijenis eenigzins te bekomen, of men kwam hem verwittigen, dat een
Bejersch detachement over den berg trok en het dorp naderde. P E C K B A C H ER Was niet voornemens te vlugten ; maar
toen hij met. eigene oogen zag, dat het detachement door
een' der lieden, die nog den vorigen dag zijne medgezellen
geweest waren, door den verrader H 0 L Z E R geleid werd ,
en dat deze reeds den weg naar de bergwoning nam, waarin
hij eene fchuilplaats gevonden had, omhelsde hij den vriend,
die ze hem had verleend en dien hij niet in ongelegenheid
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wilde brengen, klauterde op het dak der woning, fprong
van daar op eene rots, bereikte van die rots de naastgelegen
Alp, en, dank zij zijne buitengemeene vlugheid, terwijl zij
vijanden hem nog in het huis te D:ix zochten, beklau -ne
hij reeds een' der hooglie bergtgppen uit den omtrek.-terd
Hij gunde zich geene rust, vóór dat hij verre voorbij de
fireek der dennebosfchen gekomen en de grenslijn der fneeuw
bereikt had.
Gedurende de zeven-en- twintig dagen, die nu volgden,
maakten zijne vijanden, hem gedurig op den voet nafporende, eene woedende jagt op hem, en waren twintigmaal
op het punt om hein in handen te krijgen; maar S P E C K BACH E R was even hardnekkig als zijne vervolgers : hij was be.
hendiger dan zij , en , ten gevolge van de volkomene kennis ,
welke hij van het land bezat, en zijne verwonderlijke tegen
geest, ontfnapte hij hun altijd. Bezwaarlijk-wordighevan
begrijpt men, hoe hij, zoo vele dagen lang, afmatting, koude en honger heeft kunnen verduren. De honger vooral bragt
hem tot vreefelijke uiterften. Hij kon zich geene mondbehoefcen verfchaffen anders dan bij verrasfing, en eens bleef
hij zelfs vier dagen lang zonder eten. Die zware beproevingen hadden zijne krachten uitgeput, maar konden zijnen moed
niet breken ; evenwel gevoelde hij , dat een langer verblijf
op den berg ondoenlijk was , en dat hij de bewoonde ítreken
moest naderen. Hierop verfchalkt hij de waakzaamheid der
beide Beijesfche detachementen, die hem het digtst op de
hielen waren, en daalt, door de vallei van Polders, weder
af naar de fierk bevolkte oevers van de Inn. Terwijl hij een
bosch omflreeks Talferberg doortrok, ontmoette hij zijne
vrouw en kinderen, die, gedwongen uit laatstgemeld dorp
te vlugten, waar men her tot gijzelaars had willen nemen,
op goed geluk rondzwierven, niet wetende, waar zij hun
hoofd zouden nederleggen. Deze ontmoeting was hartverfcheurend; de dappere man omhelsde al fchreijende wezens,
die hem zoo dierbaar waren , en die hij gedacht had nimmer
weder te zullen zien, en, met al de zorg eens echtgenoots
en vaders hun door het gebergte tot gids firekkende, voerde
hij hen, langs weinig begane paden, naar het gehucht Volsberg, waar allen te zanmen een' ,tijdlang verfeholen bleven.
Ondertusfehen , federt de Beijerfchen S P E C K B A C H ER'S
(poor verloren hadden, was hun verlangen, om hem In hunne magt te krijgen, nog vuriger geworden. De prijs, be-
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loofd aan den geen, die hem zou uitleveren, was verdub.
beld geworden: 200 guldens zouden het loon van den verrader zijn. Een onvoorzigtig woord van een' vriend , de zwak.
heid van een' der arme boeren, die door den oorlog tot de
fchrikkelijkfle armoede gebragt waren, en voor welke zoo
groot eene fom een te l erk lokaas mogt zijn, konden s E c KB A CU E R in het verderf dorten. Hij beloot dus , nogmaals
zijne vrouw en kinderen te verlaten , en het gevaarvolle leven van eenen vogelvrij verklaarden balling te'hervatten.
Men was in het hart van eenen voorbeeldeloos !lrengen
winter; fneeuw overdekte het grootfie gedeelte der naburige
bergen. SPECKS A C H ER, die niet alleeen met de vervol.
ging en de valílrikken der menfehen, maar ook met de fireng..
heid van het jaargetijde te worftelen had , . gevoelde , dat bij
eerlang bezwijken moest, zoo hij, van het zwerven over dag
vermoeid, de lange winternachten, op zulk eene hoogte,
aats moest doorbrengen. Op een' zijner vozonder fchuilpl
rige togten had hij , bij den top van den Genshakes, eene
der Ileilfle en wildf e bergfpitfen • des 'lands, een rol opgemerkt, welks ingang onbeklauterbaar fcheen. Alleen een door
form verraste gemsjager kon misfchien de proef gewaagd
hebben, er eene wijkplaats te zoeken; want, om daarbij niet
in den afgrond te Horten, moest men eenen vasten voet,
eene forfche hand en een oog hebben, dat door duizeling niet
beneveld werd. In dit hol nam s P E C'dt a A.0 H ER de wijk.
Met hulp van eenen knecht,% op wien hij vertrouwen kon,
bragt hij naar deze hemeihooge eenzaamheid genoegzamen
voorraad om tot aan de lente te kunnen- leven, voorts wapenen, buskruid, kleederen; en, eenen flormachtigen nacht
in bet begin van Januarij te baat nemende, gedurende welken
de fneeuw in digte vlokken nederviel, begaf de arme vlugte.
ling zich, zoo fnel hij kon, naar zijne geheime woonplaats,
verzekerd dat het (poor zijner fchreden door de winden uitgewischt en door de vallende fneeuw overdekt zou worden.
S P EC P a A c H ER was vastelijk voornemens , deze wijk
gedurende den geheelen winter niet te verlaten; en het-plats
was om zich , des noods , in de foort van vesting, waarin hij
post gevat had, te kunnen verdedigen, dat hij wapenen had
medegenomen. Ook was die verdediging niet moeijelijk. Een
eenig, bijna onder de fneeuw verloren voetpad leidde tot
naar den omtrek van het hol, en de vermetele, die de tusfchenruimte van de platte rots , waarheen dit voetpad hem
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bragt, tot naar den mond der grot had willen overkomen,
had eerst eene bijna loodregte fleilte moeten beklauteren, en
daarna eene fmalle, door de natuur in de rots gevormde,
meer dan honderd voeten boven den afgrond verhevene lijst.
rigchel moeten volgen. Maar eene andere vrees pijnigde
$PECKBACHER'S geest; hij herinnerde zich HoLzER'S
verraad, en duchtte, gedurende zijnen flaap overvallen te
worden. Ook ditmaal kwam hem zijne vindingskracht te hulp.
Midden in een hoop firuikgewasfen plaatíie hij eene geladene
buks in dier voege, dat, zoo iemand beproeven mogt de
rotsrigchel langs te komen, her geweer noodwendig moest
losgaan. De flag, dacht hij, zou hem waarfchuwen, en hem
den tijd geven om óf te vlugten óf zich te verweren, tsaar
mate de aanvallers meer of minder talrijk mogten wezen.
Op deze wijs zijne woonplaats in her gebergte hebbende
opgeflagen, veroordeelde S P E C K B A C R E R zich , om niet
anders uit te gaan dan des avonds, en nog wel met de ui.
ter(le voorzorgen. Een gedeelte der nachten bragt hij door
met het dorre hout op te zamelen, hetwelk hij behoefde om
zijne fpijs te koken en zijne verkleumde leden te verwarmen
want de wonden, welke hij in het gevecht bij Melek ontvangen had, door zijne vermoeijenisfen weder opengegaan
zijnde, vielen hem zeer pijnlijk, en maakten hem voor de
koude gevoeliger, dan hij ooit geweest was. Zijn' haard had
bij in het diepst van het hol; hij ítookte daarop echter niet
anders dan in nevelachtige dagen, wanneer de top des bergs
met een" digten fluijer omhuld was, en de rook, die uit den
mond van het rotshol kwam, zich onder de wolkdampen men.
gende, niet verraden kon, dat een mensch op die hooge
toppen zijne wooníte@ gevestigd had. In dezer voege bragt
hij de maanden Januarij en Februarij door.
In de eerfle dagen van Maart begon de fneeuw, die de
Alpen bedekte, te fmelten, en het weder werd zachter. Den
14den , op het midden van den dag, terwijl S P E C K B AC HER, onder bedekking van een' dikken mist, zich buiten
zijne fpelonk gewaagd had, en bezig was aan de naburige
hellingen eenig droog hout te verzamelen, maakte eene Lavine zich van den top des bergs los, rolde met het geluid
des donders naar beneden, overflelpte hem, eer hij vlugten
kon, en íleepte hem, in ettelijke fekonden tijds, tot in het
diepst der vallei, meer dan een half uur verre van de plaats,
waar hij opgetild geworden was. Ook ditmaal waakte de
;
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Voorzienigheid over den vervolgden , want S P E C K B A C H ER
behield bij dien verfchrikkelijken val het leven. Evenwel,
toen hij, nog half bedwelmd, wilde opslaan, gevoelde hij eene
flerke pijn aan de heup , en bemerkte, dat hij zich het dij.
been ontwricht had. De terugkeer naar het hol was hem
hierdoor volflrekt belet; hij zou er onmogelijk weder naar
hebben kunnen opklimmen. Daarenboven deed de geweldige
pijn, welke hij leed, hem maar al te wel befeffen , dat hij
thans de hulp van menfchen niet ontberen kon. De ongeluk
zag zich tot de wreede keus gebragt, van óf in deze-kige
wildernisfen van pijn of honger een' langzamen dood te fier.
ven, óf te pogen het naaste gehucht te bereiken, met gevaar van in de handen zijner vijanden te vallen. S P E C KB A e HE R koos de laatfte partij. Hij verzamelde de weinige
kracht, die hem nog overbleef, en, op een' flok geleund,
fleepte hij zich, met onbefchrijfelijke moeite en pijn, tot naar
den voet des bergs in die zelfde flulp van het dorp Polsberg,
waar hij , twee maanden te voren, met vrouw en kinderen
eene fchuilplaats gevonden had. In die hut kwam hij tegen
tien ure des avonds aan, na zeven uren gegaan te hebben.
De vriend, die hem reeds eenmaal verborgen had, nam hem
weder met ijverige dienstvaardigheid op; hij gaf hem een bed
en fpijs , en nam het overfchQt van den nacht te baat , om
in allerijl een' even bekwamen als vertrouwden heelmeester
te halen , die de ontheupte dij weldra weder in het lid bragt.
Naauwelijks was de bewerking verrigt, of de dag brak aan.
Toen eerst vermogt 5 P E C K B ACH R R eenige Ilaap te genieten. In een' hoek der tlulp op den grond liggende, bragt hij
den geheelen dag van den 15den door; maar, hij was nog
niet aan het einde van zijne vermoeijenisfen en van zijn lijden. Tegen den avond vertoonde zich eene Be%jerfche patrouille in den omtrek van Polsberg. Eik oogenblik kon dit
krijgsvolk de hut, waar S P E C K B A C H E R lag, komen doorzoeken. Men befloot dus, hem nog dien zelfden nacht te
vervoeren.
Omfireeks negen ure , toen het volkomen donker was en
alles in de bergen rustig fcheen, verlieten s P E c K B A C H ER'S
vriend en S P I'E L T H E N N E R , de heelmeester,, de hut, en ,
den zieke beurtelings op de fchouders nemende , droegen zij
hem , langs afgelegene en bijna onbegaanbare paden, naar het
dorp Pinn, waar, gelijk wij gezien hebben, 5PECKBACHER
zijn huis had. Het was een zure gang. Meer dan eenmaal
,
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waren zijne moedige vrienden, onder den last bezwijkende,
genoodzaakt, niet ver van Beiferfc1e posten halt te houden;
meer dan eenmaal op. de tot ijs verharde fneeuw uitglijdende,
waren zij op het punt om in afgronden te Horten , of wel,
in verschgevallen en opeergewaaide fneeuw tot aan den hals
verzinkende, liepen zij gevaar in dezelve te blijven Heken en
zich levend te begraven. Eindelijk, Iia eenen togt van ver
uren en na ongehoorde vermoeijenisfen, kwamen-fcheidn
zij bij den ingang van een boschje, aan den zoom waarvan
de hut gebouwd was , die aan S P E C K B A C H E R'S hoeve tot
flal verßrekte. Door de digtfte firuiken flopen zij, tot aan
de deur van dezen í1a1, openden die zonder gerucht, en legden den zieke in eenen hoek, waar zij hem zorgvuldig onder
een' hooihoop verborgen. De tegenwoordigheid der Bejjerfchen, die het voornaamtle woonhuis der hoeve bezet hiel.
den, dwong den balling en deszelfs vrienden tot deze voorzorgen. S P i E LT H E N NE R en zijn medehelper durfden zelfs
niemand in het 'huis wakker maken; de nacht was reeds ver
verloopen ; voor de laatfte maal floten zij hunnen dierbaren
S P E C K B A C H E R in de armen , en verlieten hem , de uitkomst toevertrouwende aan de Voorzienigheid.
Tegen vier ure 's morgens trad G E R GE Z o P P E L, een
trouwe knecht van S P E C K B A C H E R, naar gewoonte het vee
komende voederen , in den (lal.
„ Z or P E L 1" riep zijn heer, half binnensmonds.
Z O P PEL kruiste zich en zag verfchrikt in het rond, daar
hij de lein, die als van onder den grond fcheen op te ko.
uien, herkende.
ZOPPEL!" herhaalde SPaCKBACHER, terwijl hij het
hooi, dat hem bedekte, wegfchoof, en zich aan zijnen ver
dienaar vertoonde.
-fchrikten
Toen viel de arme man, met gevouwene handen en fpra.
keloos van fchrik, op de knieën, want hij dacht niet anders,
of hij zag den_ geest zijns meesters; doch SPECKBACHE R
verdreef fpoedig dien waan, íielde hem gerust, en.zij raad.
pleegden vervolgens, hoe men best de waakzaamheid der
Befje, fchee verfehalken zou.
De vindingrijke geest van den Tyrolfchen hoofdman had hier.
toe weldra een middel uitgedacht : het was, zich levend te
doen begraven. Diensvolgens gebood S P E C K B AC HE R aan
Z 0 P P E L , otn in den í1al , beneden de plaats, waar ge
vee Hond , een gat te graven , lang en wijd-wonlijk.het
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genoeg voor een' man om in te liggen. Toen dit graf gegraven was , firekte S P E c K EACH E R zich daarin neder, en
deed zich met eene laag aarde en mest, ter dikte van een'
halven voet, bedekken , flechts eene kleine opening in den
mest latende, om daardoor adem te fcheppen. Toen dit alles
in orde was, ging Z OPPEL weg.
Van den nacht van den 15 Maart tot den 2 Mei daaraan
bleef S P E C K B A C HER, als levend lijk, in dien-volgend
kuil begraven, noch van kleederen, noch van ligging kun
dat hem-nedvrwisfl,tnaueodhlgftr,
bedekte, durvende te doen ververfchen. Elken ochtend bragt
zijn getrouwe z o P P E t. hem een' kleinen voorraad van brood,
eijeren en melkfpijs , voor de behoefte van den dag. Deze
levensmiddelen legde hij naast zijnen heer in het firoo neder,
zonder daarbij een woord te fpreken, en ging vervolgens
heen. De Beijerfchen waren zoo nabij, en hunne waakzaam.
heid zoo fcherp , dat een enkel woord den vervolgden zou
hebben kunnen verraden. Gedurende al den tijd, dat SPECKBACHER binnen den flat in den grond lag, durfde ZO PP EL
aan deszelfs vrouw MARIA, die met hare kinderen weder
in haar huis getrokken was, niet bekend maken, dat haar
beminde man zoo nabij haar was. En nog, zelfs ondanks
deze buitengewone voorzorgen, was S P E C K F A C H E R meer
dan eens op het punt om ontdekt te •worden. Op zekeren
dag zelfs trad een Beersch officier in den ital, om er naar
wapenen te zoeken, welke men zeide, dat er verborgen waren, en, terwíjl hij daartoe den mest en het ítroo met zijne
fabel doorzocht, kwam hij zoo nabij den kuil, waarin de
lijder lag, dat deze de koude der kling kon voelen, die hein
langs het aangezigt ging, en dat, indien hij den arm had
uitgettoken , hij den voet van den Be ersman had kunnen
grijpen.
Tegen het einde van April werd S P E C K B A C H E R'S toeRand te eenemale ondragelijk. De vochtigheid van den grond,
die door het finelten der fneeuw vermeerderde; het pijnlijke
zijner ligging in eene zoo lang gerekte onbewegelijkheid; de
ítinkende lucht, welke hij inademde, maar bovenal de on.
reinheid, die hem omgaf, hadden eindelijk zijne flandvastigheld uitgeput. Niettemin waren zijne krachten teruggekeerd,
en zijn gedwongen f}illiggen had zelfs zijn herfiel befpoedigd. Hij befloot alles te wagen, om zoo ellendig een verblijf te verlaten.
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Den 2 Mei, toen hij eindelijk opftond en uit zijnen kuil
trad, vielen de aan zijn ligchaam verrotte kleederen hem bij
ítukken van het lijf; en offchoon zijne dij volkomen genezen
was, hij daaraan geene pijn hoegenaamd meer ondervond, en
hij zich zoo tierk gevoelde als ooit te voren, waren zijne
leden, door het gebrek aan beweging, zoo dram geworden,
dat hij nog tot den öden blijven en gedurende den nacht zijn
ligchaam oefenen moest, om daaraan eenige buigzaamheid
terug te geven. In den avond van den Oden op den öden
veroorloofde hij z o P P EL eindelijk, zijne vrouw van zijne
aanwezigheid te verwittigen en haar bij hem te brengen.
Toen Al AR! A in de balhut trad , er haren armen s p E C KB A C HE R zag, dien zij reeds dood waande; toen zij ver.
nam, wat hij niet al geleden had, en hoe hij zoo lang digt
bij haar verborgen gebleven was, fmolt zij in tranen, viel
haren man in de armen, en had moeite zich te bedwingen,
dat zij niet luidkeels fnikte. In dit aandoenlijk tooneel verliep een groot gedeelte van den nacht. M AR 1 A kon van
haren zoo wonderdadig wedergevonden man niet fcheiden.
Ten minfte wilde zij hem een eindweegs vergezellen, en
verliet hem niet vóór dat de dag begon aan te brekew , en
S P E C K B A CH E R op het punt Bond, de laat te bergtoppen
over te gaan.
De Beer Chen hadden, federt het begin van Januarij ,
S P .E C K B A C H E R'S fpoor verloren : zij hadden noch de tij.
ding ontvangen, dat hij buiten Tyrol geraakt, noch dat hij
in Oostenrijk aangekomen was; zij dachten, dat hij van ongemak of koude in de fneeuw der Alpen was omgekomen,
en hunne waakzaamheid was dus min of meer verflaauwd.
S P E C K B AC HER wachtte zich wel, hen op juistere denkbeelden te brengen ; hij reisde niet anders dan 's nachts, en
vermeed daarbij zorgvuldig alle bewoonde plaatfen ; zijne
vrienden zouden hem misfchien herkend hebben, en hunne
blijdfchap had hein noodlottig kunnen worden. S P E C K BACH ER , wij hebben zulks gezien, was een man van moed;
zijn hart kende geene vrees. Twintig malen had hij den drei
dood gebraveerd, koelbloedig onder eene hagelbui-gendit
van fnaphaankogels voortgerukt, of zich voor den mond van
het gefchut geworpen; en echter, hij heeft het federt er.
kend, was de eenige drijfveer zijner daden, gedurende dien
voor hem zoo pijnlijken winter, niet anders dan vrees; vrees
voor den dood, voor eenen onceerenden dood, op een fcha-

JOSEPH SPECKISACHER.

'y77

vot, door beulshanden. Die vrees deed hem duizend, ge
zich hernieuwende gevaren trótferen ; die vrees hield-durig
zijne flandvastigheid onder de verfchrikkelijkfte beproevingen flaande; die vrees llrekte hem levend in een' grafkuil uit, en, halfdood van koude, vermoeidheid en honger,
te midden van fneeuw en ijs; die vrees hield hem dag en
nacht bevangen, en gaf hem nu weder de kracht, om eene
hoogst gevaarlijke reis te ondernemen. Zijn oogmerk toch
was, uit het hart van Tyrol naar Oostenrijk te trekken, langs
de toppen der Salzburger , Kdrnter en Stiermarker Alpen.
Duizenden van vijanden hielden de engten , welke hij door
moest, of ook den overgang van flortvloeden en rivieren bezet. Hij moest dus beproeven, dwars over, van bergtop
tot bergtop te klimmen, de rivieren tot aan derzelver bronnen op te trekken, en over de ulortvloeden te geraken, door
van de eene rots op de andere te fpringen. Door al deze
hinderpalen liet s e E c K D A c HE R zich niet affchrikken. Toen
hij aan MA R IA, zijne vrouw,, den affcheidskus gegeven had,
nam hij in de .eerl1e plaats zijnen weg naar de hooge Alpen
van Polders en Wattentlzal, en , omftreeks het dorp Dox
voorbijtrekkende, . waar hij zich vier maanden te voren van
zijne vrienden gefcheiden had , drong hij floutelijk in het
diepst der bergen van het Zillerthal. Daar vond hij zich
weldra gefluit door de Zell, een° diepen en ontluimigen berg.
ftroom , dien hij onmogelijk doorwaden kon, en niet anders
kon overkomen dan langs de bruggen , zoo hij niet eenen
omweg van meer dan dertig uren gaans wilde maken.
Bij zijn rondzwerven over de naburige bergen had s p z c K
n AC H E R zich de zekerheid verfchaft, dat al die bruggen
door vijandelijke posten bezet gehouden werden, en evenwel
moest hij eene derzelven over. Toen het donker geworden
was_, naderde hij den Eiroom; bij het fchijnfel van een nachtvuur zag hij , dat de Beijer fche fchildwacht , uitgezet om de
naaste brug te bewaken, in flaap gevallen was, en dat deszelfs kameraden , rondom het vuur gelegerd , diepen als hij.
Omzigtig floop hij naar de brug, en geraakte er over, zonder bemerkt te wordíen. Van hier zette hij zijnen togs oost
voort, en kwam in Pintzgau. De vermoeijenisfen-warts
der eerfle dagen van die moeijelijke reis hadden hem afgemat;
hij werd uiterst zwak, en niettemin was hij gedwongen lange
marfchen te doen en zich gedurig in beweging te houden.
l lad hij rust genomen , zoo zou de koude , welke in die hoo.
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ge bergtreken en' in dat jaargetijde nog zeer fcherp was,
zijne leden hebben doen verflijven, en hem in eene verdooving gehort hebben, die weldra door den dood gevolgd zou
zijn. Eindelijk, na ongeloofelijke vermoeijenisfen en na aan
duizende gevaren ontkomen te zijn , gelukte het hem, over
de grenzen van Stiermarken te geraken, en bevond hij zich
dus weder op een' gastvrijen bodem en te midden van vrienden. Weinige dagen daarna was hij te Toeenen, waar het
Keizerlijke hof hem met al de achting ontving, welke zijn
heldenmoed verdiende. Daar Tyrol voor hem gefloten en hij
zonder eenig middel van beflaan was , fchonk de Keizer hein
eene fchoone landwoning aan de grenzen van Hongar ije. Al.
vorens zich er neder te zetten, raadpleegde S P E C x n A C x E R
zijne vrouw, die nog altijd in Tyrol woonde. Hij fpoorde
haar in zijne brieven aan, om haar dorp te verlaten, bij hem
te komen, en met hem in Hongar ije te leven. Ziet hier een
van M A ax A'S antwoorden, een treffend en eigenaardig bewijs van hare liefde voor haren man, van hare moederlijke
bezorgdheid, en van de gehechtheid der Tyrolers aan hunnen
geboortegrond.
„ 15 Januarij 1811.
„ Dierbare Man, mijn welbeminde J o s a p ri !
„ Valt het u fmartelijk, afgefcheiden van mij te leven,
drukt de last onzer huifelijke wederwaardigheden u neder,
wees verzekerd, dat het uwe vrouw niet minder hard valt,
u te moeten misfen. Voorwaar, wanneer ik mijne kinderen
aanzie, dan breekt mijn hart, en, door mijne treurige overdenkingen weggefeept, ben ik menigmaal op het punt om
uit te roepen: Arme kinderen 1 waarin is uw lot thans beter
dan dat van weezen, die geenen vader meer hebben? en ik,
wat ben ik anders, dan de arme weduwe eens ballings, die
zelfs geenen naam meer heeft? Ach 1 moge God in den hemel barmhartigheid over u oefenen, mijne lieve kinderen,
en voor u zorgen! — 0, mijn JO S E P H ! gij weet, hoe lief
uwe vrouw u heeft; zij fmeekt u dus om den wille harer liefde, om den wille van God, dat gij het haar niet kwalijk
neemt, wanneer zij herhaalt, wat zij u reeds dikwijls gezegd
heeft, wanneer zij het u thans fielliger herhaalt dan ooit te
voren. Ja, eer ik naar Hongarije of naar eenig ander zoo
verafgelegen land zou gaan, wil ik liever (bard valt het mij
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dit te zeggen) wil ik liever met mijne kinderen gaan bedelen !
Doch, de Hemel zij dank! offchoon het wel eerlang zou
kunnen gebeuren , ben ik nog niet cot dat uiterste gebragt.
Helaas! ja, waarde Man, blijft het lot ons vervolgen, zoo
zult gij misfchien binnen kort eene bedelares tot vrouw heb.
ben! Maar ik moet hiervan uitfcheiden; want mijne tranen
zouden uitwisfchen , wat ik fchrijf.
„ Er is echter ééne overweging, mijn hartelijk geliefde
I os E PH, die u in uw ongeluk tot troost moet ftrekken,
gelijk zij het uwe arme vrouw doet; te weten, dat %vij ons
de wederwaardigheden, die ons treffen, door geen misdadig
of dwaas gedrag op den hals gehaald hebben. Onze ver.
knochtheid aan onzen goeden Keizer FRANS en onze vurige
begeerte, om weder Costenrijksch te worden, zijn oorzaak
van alles; dát alleen heeft uw leven aan zulke vreefelijke
gevaren blootgeileld, en uwe vrouw en uwe arme kinderen
in ellende en armoede geftort. Doch, o mijn lieve Man!
fchep moed! Werp u aan de voeten van onzen genadigen
Keizer, die nog zoo veel goedheid voor u beeft, en fchilder hem den toehand uwer arme vrouw, die in Tyrol is!
„ Vergeef mij, zoo ik niet bij u klom ! Gij weet, hoe
zwaar mijne gezondheid geleden heeft, en of het mij wel
mogelijk zou zijn, zoo lang eene reis uit te houden. Denk
niet, dat ik hierin oude wijven-praatjes nafpreek ; hetgeen ik
zeg, is ook de meening van zeer vertlandige lieden; ja, de
luchtpreek van Hongarije is doodelijk voor aiwie geen regt
gezond en fierk gefiel heeft, en gij houdt nog te veel van
uwe vrouw, hier ben ik zeker van, om te willen, dat zij
het befterve. Doe overigens , wat gij zult achten te behoo_
ren; ik voor mij zal God bidden, dat de goede Keizer
FR. A N s ons te hulp kome, en misfehien zal God mijn ge.
bed verhooren. Maar is het Zijn wil, dat wij nog in de
droefenis blijven, zoo vraag flechts wat gij verkrijgen kunt,
en wijst men u een ander woonverblijf aan, zoo tracht te
verwerven, dat het in Stiermarken of in dien omtrek zij.
Weigert men u dat, en moeten wij alle hoop opgeven_, om
ons lieve land weder Oostenrzjksch te zien worden, en is het
u niet weder geoorloofd naar Tyrol terug te keeren, dan, o
dan, gij welbeminde van mijn hart! dan zal ik bij u komen.
„ Hoe dank ik u derhalve, waarde J o SE PR, voor uwen
nieuwjaarswensch ! Ja, geve God , dat wij ons weder, on-
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der het bewind van Oostenrijk, in ons lieve Tyrol vereenigd

mogen bevinden!
„ Opdat gij aan hen, die ons van dienst willen zijn, te
beter moogt kunnen doen begrijpen, boe treurig onze toehand
is, moet ik, mijn lieve Man, niets voor u verborgen hou.
den. Weet dan, en met het uiterfte leedwezen zeg ik het,
omdat ik voorzie boe fmartelijk het u vallen zal, weet, dat
al ons vee ziek is; reeds het derde deel daarvan is gefiorven , en wij kunnen binnen kort ook wel het overige verlie.
zen. Ik heb reeds vijftig gulden aan kruiden en andere geneesmiddelen uitgegeven. Het is, gelijk gij wel denken kunt,
een zware last, bij de ondragelijke geldopbrengf}en, welke
men ons opgelegd heeft. Ik herhaal het u nog eens , lieve
Man, bid om eenigé onderfieuning voor uwe verlatene vrouw
en ongelukkige kinderen! Ik zend u mijnen besten en innigen groet, en beveel u hartgrondig aan God en aan de goedheid van onzen genadigflen Keizer. Schrijf mij fpoedig en
bemin feeds uwe getrouwe Vrouw
MARIA SPECKBACHER.

„ Na/dir/ft. Uwe kinderen omhelzen u in gedachten ; zij
bidden ijverig voor u. Menigmaal vragen zij : zal vader dan
nooit wederkomen ?"
Toen, bij den vrede van 1813, Tyrol aan Oostenrk terug.
gegeven erd, keerde S P E C K B ACH E R in zijn geliefde
bergland weder, om er het overfchot van zijn leven door te
brengen. Dat overfchot was van geen zeer langen duur:
vermoeijenisfen, ongemakken en lijden van allerlei aard had.
den zijn vast gefiel gekrenkt, en, ondanks de trouwe op.
pasfing, welke zijne vrouw hem bewees, herlielde zijne ge.
zondheid nimmer volkomen. Omfreeks het begin van het
jaar 1820 begonnen zijne krachten - zigtbaar af te nemen, en,
eer nog dat jaar ten einde was, blies hij in de armen zijner
m ARIA den laathen adem tilt , ílechts den ouderdom van
twee-en- vijftig jaren bereikt hebbende.
J O S E P H S P E C K B A C H E R werd met, de eerbewijzingen,
aan den rang van Majoor verknocht, ter aarde belleld. Hij
ligt in de hoofdkerk van Hall, ter regter zijde van den wes
ingang; eene plaat van zwart marmer wijst zijne-telijkn
graftieé aan.
Brengt u eene reis door Tyrol, en vertoeft gij in de kleine
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clad Hall, zoo vraag, waar SPECK BACU E R gewoond heeft.
Men zal u dan naar een der nederigfle woonhuizen van het
fladje voeren; daar zult gij gul en hartelijk ontvangen worden door eene bejaarde vrouw, met een ernilig, zachtzinnig
en geheel Dultsch gelaat. Die vrouw is de weduwe SPEC KB ACH E R. Drie lieve meisjes, vol verfland en bevalligheid ,
zullen u gastvrij helpen onthalen. De vrouw zal u veel en
lang van haren goeden j os E P H vertellen, van tijd tot tijd
haar overkropt hart door een' zucht lucht gevende, of zich
heimelijk een' traan uit de oogen wisfchende. De dochters
zullen u hare kleine, onwaardeerbare reliquien laten zien.
De eene zal u de beeldtenis en de meestgeliefde boeken haars
vaders wijzen; de andere eene gouden keten, het gefchenk
van Keizer F R A N S ; de derde een' door den Paus gefchon_
ken rozekrans. Middelerwijl flaat misfchien, in een' hoek van
het vertrek , een jongman , met een levendig en krijgshaftig
voorkomen, een open en opregt gelaat, die met de armen
over elkander gellagen en met voorover gebogen hoofd fchijnt
te mijmeren; maar, uit het vuur, dat in zijne oogen fchittert, terwijl hij ze op de beeidtenis van den krijgsman ge.
vestigd houdt, ziet men, van welk eenen aard zijne mijmeringen zijn. Die jongman is een van S PECK B ACHE R'S ZO.
nen , en wel onze oude kennis A ND E R L; maar niet meer
de vrolijke fpring - in -'t veld A N D E R L, de moedige kogel.
opraper. A N DE R L , te Mekel gevangen genomen en edel
Konings van Beijeren opgevoed, is een-moedigljkpast
bezadigd jong mensch geworden, en bekleedt thans een klein
ambt in een naburig fiadje. Die daar een eindweegs van hem
af flaat , is de jongfle zoon van derf Tyrolfchen hoofdman :
hij denkt aan zijne vaders bedrijven, even als zijn vader aan
die van zijnen grootvader dacht. Hij zal u naar de brug van
Hall, naar de hoeve van Rinn,_ naar het klooster van Vol.
ders, naar alle plaatfen brengen , die getuigen van zijns va
heldendaden of wederwaardigheden geweest zijn. Aan-ders
de levendige en vurige uitdrukkingen, die uit het hart van
den jongeling opwellen, zult gij bemerken , dat 's vaders erfenis op geene hein onwaardige zonen is overgegaan; en op
het oogenblik van het affcheidnemen zal hij , terwijl hij u de
hand drukt, met min of meer ruwe rondborfigheid tot u
zeggen , hetgeen tegenwoordig ieder Tyroler denkt : Gij zijt

als vriend naar ons dierbaar Tyrol gekomen ; ik befchouw u
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als vriend en broeder .... maar, bij de astb mijns vaders,
kom er, nimmer als viand!
DE GEEST DES CHRISTENDOMS.

(Uit het Engelsch van WILLIAMM H. FURNESS,
te Philadelphia.)
„ Hetgeen ik dezen avond zal voordragen, is niet geheel
mijn eigen werk, maar de vrije vertaling van een Engelstb
,, !lukje, met vele andere, door een Britscil Genootfchap,
„ aan onze Maatfchappij ten gefchei:ke gezonden. Dat Ge„ nootfchap zelf had het van eenen Amerikaan over- en onder zijne werkjes opgenomen. Het zijn geene nieuwe za„ ken, welke de Heer F URNE S s ons in hetzelve leert. Zij
zijn dit inzonderheid voor ons tvaarfchijnlijk nog minder,
dan voor het gros zijner landgenooten.. Doch het eigen„ aardige, heldere en treffende licht, waarin hij zijne gedach„ ten voorfielt, fchijnt mij toe niet alledaags, noch voor ons
overbodig te zijn."
Met deze vooraffpraak begon ik de voorlezing van dit fluk,
dezen winter, in din lerdams Eerlie Departement van de Maat
Tot Nut van 't Algemeen. Dezelve ílrekke het ook-fchapij:
hier ter inleiding. De Engelfche titel is: The Genius of Christianity, te vinden onder de Tracts, defignèd to inculcate moral

conduct on Christian principles , published by the Chris Tian
Tract-Society. -- N. S.
ss

Toen het Christendom eerst gepredikt werd, bragt het groorn
te beweging der gemoederen voort. Geheele fleden raakten
in oproer bij deszelfs verfchijning, en men verweet den vroeg.
aen verkondigers, dat zij de wereld het onderstboven wilden
keeren. Het werd dus, bij den aanvang, niet in Rillen vrede
gevestigd, maar onder groote openbare beroeringen in de zielen der eerstbekeerden geplant. Het gevoel der vroegtle
Christenen moet noodwendig inden opgewekten toon hebben
gedeeld, overal bij het volk te weeg gebragt, waar zich de
item van onze Godsdienst het eerst liet hooren.
Dat nu onder zulke omfiandigheden, bij de verkondiging,
eenige oplettendheid zou gevestigd zijn op de nederige .be-
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zigheden van het dagelijksch leven, op de algemeene en natuurlijke verpligtingen van elks beroep en fland in de wereld,
is bijna niet te verwachten. En niet ligt zou de gedachte
bij ons opkomen, dat de Apostel P A U L u s, bij zijne roeping
en gemoedstlemming , eenige aandacht op zoo gewone zaken,
als beroepspligt, zal gevestigd hebben. Slaat intusfchen een
oog in zijne Brieven , de (tukken , uit welke wij het best een
denkbeeld van de geest- en gemoedsge(teldheid der Christenen
van dien tijd kunnen vormen, en gij zult bevinden, dat het
Christendom zijnen belijders nimmer vergunde, de gemeenza.
the betrekkingen van natuur en maatfchappij voor een oogen.
blik uit het oog te verliezen. Neemt, tot een voorbeeld,
de twee Brieven aan de Thesfalonicenfen. Te dier plaatfe
had PAUL US het Christendom verkondigd met het uiterst
gevaar van zijn leven, bij een' oploop van het gemeen bijna
aan (lukken zijnde gefcheurd. Doch na zijne ontfinapping uit
de (lad, zoodra hij daartoe gelegenheid vond, , fchreef hij aan
het kleine gezelfchap der leerlingen, welke hij er gemaakt
had. En hoedanig zijn de Bijl en toon van dezen zoogenoemd
ongeneeslijken verhoorder der openbare rust? Hij bidt zijne
broederen, ijverig vogrt te gaan in de Ilille beoefening hunner dagelijkfche bezigheden, en doet ons zien, dat dit van
den beginne af de (trekking van zijn onderwijs is geweest.
Hoort zijne eigene woorden: „ Wij bidden u, dat gij u be.
„ naartligt ílille te zijn en uwe eigene dingen te doen en te
„ werken met uwe eigene handen, gelijk wij u bevolen heb
opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn."-„ben;
En desgelijks in den tweeden Brief: „ En wij bevelen u,
broeders, in den name onzes Heeren J EZUS CHRISTUS,
„ dat gij u onttrekt van een' iegelijken broeder, die ongere„ geld wandelt en niet naar de inzettinge, die hij van ons
„ ontvangen heeft. Want gij zelve"weet, hoe men ons be„ hoort na te volgen ; want wij hebben ons niet ongeregeld
„ gedragen onder u, noch wij hebben geen brood bij iemand
„ gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite nacht en dag
„ werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn.
„ Niet dat wij de magt niet hebben, maar opdat wij onszel.
„ ven u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te vol
gen. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit-„
„ bevolen , dat , zoo iemand niet wil werken , hij ook niet
„ etc. Want wij hooren, dat fommigen onder u ongeregeld
wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Doch
Sst
„

„
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„ de zoodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere
jE z u S C H K 1 S T U S, dat zij , met íiilheid werkende, hun
eigen brood eten."
Op deze ernftige en duidelijke wijze zocht de Apostel zijnen broederen het hooge belang van een fiil, geregeld en ordelijk gedrag op het hart te drukken. Bedenkt hierbij , hoedanig het karakter van r A U L u s was. Hij was een man van
een vurig geitet, van groote gevoeligheid, en de om(tandigheden, in welke hij zich telkens zag gebragt, waren niet
weinig gefchikt, om dit eigenaardige van zijnen oorfpronkelijken aanleg te vermeerderen en te bevestigen. Bij eene warme en ijverige geestge(teldheid, was zijn leven een onafgebroken tooneel van opwekking der drift en aandoening geweest.
Zijne gevoeligheid was al vroeg gaande geraakt door het ont.
(taan van eenen aanhang, die hem toefcheen verachting te
moeten brengen over zijne heiligíie overtuigingen — over de
Godsdiehst van zijn land en zijne vaderen. En wanneer wij ons
de buitengewone middelen herinneren, daarna door den Hemel gebezigd, om hem tot den vuriglien verdediger dezes
vervolgden geloofs in C x R 1 s T U s te maken , dan kunnen wij
naauwelijks begrijpen, hoe, bij zoo vele opwekking des gevoels, het evenwigt zijner ziel bewaard kon blijven. Volgt
hem op zijne loopbaan , als Apostel van c H x 1 ST U s. Hij
reisde van flad tot flad , over land en over zee , vervuld met
het denkbeeld der groote verandering, ook door hem in de
wereld te weeg te brengen. Moet niet zijne ziel nacht en
dag vol zijn geweest van de opwekkelijkile, meest verleven.
digende gedachten? En waar hij verfcheen, waar zijne Clem
gehoord werd, daar ontflond eerie buitengewone beweging der
gemoederen. Eene razende menigte rot zamen; hij wordt
door krijgsmagt ontzet, voor overheden gebragt, in de ge.
vangenis geworpen, geflagen, geffeenigd, voor dood achter.
gelaten, van plaats tot plaats verdreven, en voor Koningen
verhoord. Hoe kon eene ziel , moet men vragen , aan zulke
tooneelen gewoon, met eenige belangítelling afdalen tot de
gemeene wezenlijkheid en de eenvoudige bijzonderheden van
dagelijkfche pligtbetrachting?- En is het niet der opmerkinge waardig, geeft het ons geen heerlijk denkbeeld van het
Christendom, hetzelve, in de alleronrustigite oogenblikken
van deszelfs bedaan, op helderen en bedaarden toon, de hui
leven te hooren inboezemen -felijkpgtnvah,me
fporende de renfeben aan om flit en ordelijk te zijn en hun.
-
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ne gewone zaken vreedzaam voort te zetten? Terwijl het
Evangelie eene groote zedelijke omwenteling op het oog had,
de grootfile, welke men zich verbeelden kan, en terwijl het
in der menfchen geest overal kookte en ílormde, als de fel
geteisterde zee, deelde het Evangelie zelf in deze algemeens'
beweging niet , maar toonde zijne verhevenheid boven dezelve, en duldde niet, dat de oplettendheid zijner leerlingen,
hoe w natuu-rlijk en krachtig daartoe ook bewogen, van het tegenwoordige en van den gewonen kring van menfchelijken pligt
werd afgetrokken. Het duldde niet, dat de eeuwige perken,
welke de natuurlijke verpligting den menfchen aanwijzen, door
den vloed des gevoels , dien het zelf had te voorfehijn ge.
roepen, eenigzins bedolven wierden.
Inderdaad liet is een zeer bijzondere, een allerverwonder.
lijkile trek in onze Godsdienst, dat, terwijl zij de belangrijkfle zaken voordraagt, zich met de verhevenfte waarheden bezig houdt, de onbepaaldlle overiigten van het zedelijkbeftuur
der wereld, benevens de verpligting en de beftemming van den
mensch ontvouwt, zij evenwel op eene zoo gepaste als naauwkeurige wijze kennis neemt van de meest alledaagfche onderwerpen des menfchelijken levens. Het Christendom fchenkt
den mensch nieuwe en hooge betrekkingen; het omgeeft hem
niet een bovenaardsch licht; het leert hem zichzelven befchouwen als een' hemelfchen geest, den affammeling van
een oneindig Wezen — de eeuwigheh als zijn verfchiec, en
het heelal als zijn te huis. En te gelijker tijd vergunt het
hem niet te vergeten, maar herinnert hem op klaren en krachtigen toon, dat hij een lid is van de menfchelijke maatfchappij , door dagelijkfche verpligtingen gebcttiden , met gewone
bezigheden des menfchelijken levens , mogelijk den laagfteu
handenarbeid, bezet. De glansrijke punten der Openbaring,
welke ook hun vereenigd licht zij, mogen de nederige fpheer
van onzen aardfchen pligt niet in het duistere plaatfen , maar
dezelve veeleer te meer verhelderen. I let Christendom is
teffens het meest omvattende en meest eenvoudige van alle
ftelfels. Terwijl het op een onbegrensd toekomende verwijst,
welks befchouwing de ziel opvoert en verrukt, geeft het aan
het tegenwoordige deszelfs vereischt gewigt, en vergunt ons
niet, de pligten te veronachtzamen, die ons nader liggen,
hoe dagelijksch die ook mogen wezen. Zoodanig begrijp ik
de fchoonheid , de geest, het genie van onze Godsdienst te
zijn. Terwijl zij ons met ziel en leven vervult op het voor-
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uitzigt van hetgeen wij hier namaals zijd zullen, toont zij
zich echter volkomen gefchikt voor den mensch , zoo als
hij hier is.
Wij befpeuren dir fchoone kenmerk des Christendoms , vooral bij deszeifs verkondiging, in de eeríie dagen van onze
Godsdienst, matigende den geest der Apostelen, terwijl alles
zamenliep om dien op te wekken en gaande te malien, en
Hellende het onder de weinige bekeerden tot een' pligt, om
zich op geregelde bezigheid toe te leggen, flit te leven en
getrouwelijk de pligten elk van zijn beroep . te betrachten.
Het was toch, niet alleen het nieuwe van hunnen toefland,
de nieuwe inzigten en gewaarwordingen, die gevaar liepen
hun eenen tegenzin van hunne oude bezigheden in te boezemen en hen afkeerig te maken van het ijdel bejag der gewo.
ne, wereldfche bemoeijingen. Al ligt moesten zij in liet begrip vallen, dat, daar de oogst zoo groot en de arbeiders
zoo weinige waren , het hun pligt was , hunne oude bezigheden te verlaten en zichzelven toe te wijden aan het groote
werk der hervorming, dat een' aanvang onder de menfchen
had gemaakt. Als ik opmerk, hoe natuurlijk zulk eene han.
delwijze was, en zie, dat zij die evenwel niet volgden , of,
waar zij daartoe genegen waren, de Apostelen hun, bij opzettelijk bevel (*), oplegden, elk te blijven in den (laat, hoe
nederig en vol moeite ook, in welken de nieuwe Godsdienst
hen gevonden had, dan fort mij het Christendom de hoogde
bewondering i, en ik gevoel, dat een tielfel , zoo zielverhelfend, zoo zeer in (laat, mag ik zeggen, om aandoeningen
te doen ont(iaan, die tot verrukking flijgen, terwijl zij toch
zoo kalm, befcheiden en verftandig bevonden worden, geen'
menfchelijken oorfprong kan gehad hebben, en, althans op
dien tijd, toen het Christendom ontíiond, door geen menfchelijk vermogen kan gevestigd zijn. Neen! in de volkomenheid van deszelfs zedelijk beftaan. zie ik het merk van
Gods hand.
Doch, of men zich mogt verbeelden, dat ik te groote
waarde aan dat kenmerkende der Godsdienst van het Nieuwe
Verbond hecht, waarbij ik tot hiertoe flilftond, en dat ik
voor een onverwerpelijk blijk van Goddelijkheid houd, zoo
ga ik voort aan te toonen, dat het niet flechts in verband
met de tijden der Apostelen is , dat deze voortreffelijkheid
(*) Zie vooral I Cor. VII: 10-22.
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van het Christendom doorflraalt. Ook in vele andere opzig.
ten is het blijkbaar, dat wij bijzonderen eerbied aan het Evan.
gelle verfchuldigd zijn voor den belangrijken invloed , dien
het beflemd is, op de menfchen, ook ten aanzien hunner
meest gemeenzame pligten , in den loop van het dagelijkfche
leven, uit te oefenen.
(Het vervolg hierna.)

GEZIGTKUNDIGE MEDEDEELING.

O

p den ijzeren weg, tusfchen Leuven en Tirlemont, gaat
men onder een' berg door een' gemetfelden unnel, 960 mètres of Nederl. ellen lang , waar de volfirektile duisternis
heerscht, die niet toelaat het minfle voorwerp te onderfcheiden, zoodra men eenige. ellen denzelven is ingevlogen. Lang
duurt deze duisternis niet, daar men dien tunnel van bijna
1000 ellen lang in den tijd van eene minuut "doorfloomt; en
echter duurt die minuut lang , uit hoofde van het akelige
dier dikke duisternis. Somtijds echter heeft men van tijd tot
tijd een kunstmatig licht voor eenige fekonden , als de rerrorqueur van zijne brandende kolen laat vallen, dat waar
plaats heeft bij het inwerpen van nieuwe brandflof;-fchijnlk
alsdan zijn de wanden van den tunnel vurig verlicht , en kan
men den muur, en de fleenen met den kalk, die hen fcheidt
en verbindt, goed onderfcheiden. Maar, tot mijne groote
verwondering, zag ik, dat de muur, die natuurlijk zoo hard
naar achteren moest vliegen, als wij vooruitftoomden, zoo
hard voorwaarts fcheen te gaan, en wij dus zoo fnel fchen en terug te rijden, als wij werkelijk voorwaarts gingen.
Bij eene herhaalde verlichting, door het vallende vuur uit
den renrorgreur, zag ik hetzelfde verfchijnfel. Ik maakte
er een' medereiziger, die naast mij zat, opmerkzaam op,
die het ook zag, doch liet belang van dit gezigtsbedrog niet
fcheen te befeffen. Ik hield mijne oogen gevestigd op den
muur; en toen wij aan het einde van den tunnel kwamen,
waar het daglicht weder op den muur viel, had alles weer
zijne natuurlijke en ware beweging.
Ik dacht ernilig na over dit verfchijnfel, maar weet het
mij tot heden toe niet te verklaren, hoe het kunstmatige
licht, door het uitvallen der gloeijende kolen veroorzaakt,
zulk eene regelregt fftrijdige beweging op ons oog vertoont

,
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van die, welke wij werkelijk maken, en die zich bij het
daglicht in denzelfden tunnel, aan het einde van denzeiven
gekomen , ,vertoont.
Altijd liet mij de verklaring onvoldaan, welke men geeft
van het verfchijnfel, dat wij de voorwerpen regt zien , terwijl zij zich omgekeerd op ons oog afbeelden: dat dit hieraan
toe te fchrijven zou zijn, dat onze ziel ziet, en alles befchonwt met betrekking tot den (land van ons ligchzam, dat
regt Haat en niet bet onderstboven; en dat bet daaraan toe
te fchrijven zou zijn, dat wij, voorovergebogen, en tusfchen
onze beenen door, de voorwerpen achter ons befchouwende,
dezelve in denzeifden (land zien , als in eerie natuurlijke
houding, offchoon de voorwerpen zich in de eerstgezegde
houding juist tegenovergefleld op ons oog afbeelden moeten;
gelijk de Heer n U Y s in zijn Natuurkundig Schoolboek het
tracht te verklaren. Mij dacht het goed, het verfchijnfel,
dat ik in den tunnel opmerkte, mede te deelen, ten einde
anderen er opmerkzaam op te maken , en aanleiding te geven
tot eerie betere verklaring dan die, welke men geeft overons
zien van de voorwerpen in hunnen natuurlijken (land, terwijl
hun beeld zich omgekeerd op ons oog i:eekent; of ter be=
vestiging mogelijk van het gevoelen, dat dit verfchijnfel on.
verklaarbaar is, en wij, met al onze vordering en kennis
van de hoffelijke wereld, nog aan veel zinsbedrog onderworpen zijn; waaromtrent men thans een fraai flukje lezen kan
in de Dublin quarterly Review, overgenomen in de Revue
)3ritannique te Brusfel gedrukt, Avril 1838, onder den titel:
Des efets du mirage et de la déception de nos fens, ook in
het feuilleton van fommige dagbladen, als de Emancipation,
overgenomen. Ook herinner ik mij , nog niet zeer lang geie
den, ergens gelezen te hebben van een' jongen, die eerie
kaars op tafel onderstboven afteekende , en , daarover gecorrigeerd, ten antwoord gaf : dat hij dezelve teekende, zoo als
hij die zag — hetwelk doet zien, dat het oog diens jongens
anders gevormd was, ziende de voorwerpen zoo als zij zich
op het oog afbeelden, terwijl wij die zien in derzelver waren (land.
Eer ik eindige, wil ik nog doen opmerken, met welk eerie
kracht de Roommachine moet werken , om het konvooi in
eerie minuut of iets meer dien tunnel van 960 ellen door te
fiepen, daar de middelterm der fnelheid op den ijzeren weg
is van 563 ellen in eerie minuut; terwijl men niet vergeten
-
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moet den tegenstand , welken de aantrekkingskracht moet uit
dien tunnel op een konvooi van tien wagens,-oefnva
voortgefleept door den rernorqueur, dien hij van alle zijden
en van zoo nabij omringt, dat de diepte weinig hooger is,
dan de lengte van den fchoorfleen vordert. Om zich een
denkbeeld van de werking der aantrekkingskracht te vormen,
moet men flechts met eene jaagfchuit door de binnenwateren
gevaren , en met opmerkzaamheid gezien hekben, welk eene
beweging het water maakt, als men onder eene brug doorgaat,
of fchepen, die aan den oever van het kanaal liggen, voorbij
moet, als wanneer het beweegbaar water dadelijk een fpringtij van eb en vloed in miniatuur vertoont, maar hetwelk onzigtbaar niet minder plaats heeft, waar men, zonder water,
naauwe doortogten heeft door te Ioopen, gelijk het geval in
den tunnel is ; weshalve het voor de fnelheid op den ijzeren
weg niet onverfchillig is, dat men zich in de vrije lucht kan
bewegen, en door geene nabij gelegene muren of wanden , die
eene verhoogde aantrekkingskracht uitoefenen, gehinderd worde.
De eerfie reis, bij het openen van den ijzeren weg op Tir.
lernont, was alles flikdonker in gezegden tunnel, offchoon
wij dien toen ook in eene minuut doorfnelden; doch later,
tweemalen dien moetende doorgaan en wederkeeren voor de
Bijbelverfpreiding te Luik en omfireken , nam ik dit verfchijnfel - bij herhaling waar,, en meende ook door deze mededeeling er oplettend op te moeten maken, om mijne opmerking te bevestigen , en vooral om eene voldoende verklaring
van het verfchijnfel te erlangen.
21 Junij 1838.

A. GO E D K O OP,

Predikant te Cent.

ONTMOETING VAN LEKAIN IN PROVENCE.

„ IJe drommel hale het handwerk! Niets fpelen dan
knechts-, boeren- en foldaten- rollen; brieven beliehen en
floelen regtzetten; de heerlijkfle tirades hooren opzeggen,
en er niet meer dan een kaal ja of -neen op mogen: antwoor.
den , en dat terwijl men de aandrift van het kunstgevoel,
den God in zijnen boezem, gevoelt!' riep mismoedig D oG A RD, een der ondergefchikte tooneelisten van den fchouwburg te Marfeille. „ lk mag mij beroemen eene welgemaakte
geftalte te bezitten," dus ging hij voort; „ ik heb kracht
en ziel; ik ken de eerde rollen uit alle treurfpelen van bui-
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ten. Waarlijk, de vermogens zijn het niet, waaraan het mij
ontbreekt, maar - 'alleen de gelegenheid om mijne gaven voor
het oog van het publiek te ontwikkelen!"
Des anderen daags had D o G A RD de beste rol van zijnen
kleinen werkkring te vervullen. De begeerte , om uit te
munten, verleidde hem, dezelve met al de hartstogtelijkheid
en al de ítoutheid van eenen tooneelheld te fpelen. Zijn onpasfend voorwaarts dringen maakte hem belagchelijk — hij
werd uitgefloten..
Omftreeks dien zelfden tijd bragt een tooneelnieuws van het
uiterfre aanbelang geheel Marfeille in beweging: „ LEKAI N
zou in Provence gastrollen komen geven." In het jaar 1774
had men drie weken noodig, om van Marfeille naar Parijs
te reizen; weinig menfchen ondernamen zoo ver eenen togt,
en derhalve was het getal dergenen, die den grooten kunitenaar op het Thedtre Franfais gezien hadden, uiterst gering.
Dienzelfden avond, toen D o GAR» uitgefloten werd, had
de Directeur van LE It A S N eenen brief ontvangen, welken
hij, tusfchen de fchermen, aan zijn tooneelgezelfchap had
voorgelezen. De beroemde treurfpeler verwittigde hem daarin, dat zijne reis naar Provence acht dagen lang uitgefteld ge
verzocht hem, zijnen ambtgenoot, den Di--wordenas,
recteur van den fchouwburg te Aix, die hem reeds den vol
dag verwachtte, van dit verwijl kennis te willen geven.-gend
Een kwartier uurs daarna riep de tooneelmeester D o GA R D
terzijde, gaf hem eenen brief, hem daarbij belastende, dien
oogenbiikkelijk aan den voerman, die den anderen morgen
naar Aix vertrok , te brengen , en denzelven op het gemoed
te drukken, dien terstond na zijne aankomst aan den Theaterdirecteur ter hand te Rellen.
Morrend ontving D o GA RD den vernederenden last , en
ftortte, terwijl hij dien ging uitvoeren, onderweg zijne gal al
fcheldende uit. -- Plotfeling echter fcheen een lichtfiraal de
wolken van zijnen toorn te verdrijven. „ Waarlijk , dat denkbeeld is iets, hetwelk mij door eene magt van boven wordt
ingegeven!" riep hij, vol geestdrift. „ Maar, gewaagd is
het, zeer gewaagd,' voegde hij er bedenkelijk bij. „ Evenwel, het zij zoo!" befloot hij moediglijk; „ in mijnen toeftand heb ik alles te winnen en niets te verliezen. 0 heldenmoed en kunstgenie, verleent mij uwen bijiland !"
Hij verfcheurde den brief, en meldde den Tooneelmeester,
dat hij denzelven naar behooren bezorgd had. Den volgenden
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morgen verliet bij, met een' wandelhok in de hand, nog vóór
zonsopgang Marfeille, nam te voet den weg aan naar Aix,
welke (lad hij . op den middag bereikte , en (leide zich terílond aan den Directeur vair den fchouwburg aldaar voor,
met de woorden: „ Nu, mijn vriend, daar ben ik dan! Ik
beloofde ;lieden te komen en heb iliptelijk mijn woord gehouden."
„ In de eeríle plaats moet ik u verzoeken, mij te willen
zeggen, wie gij zijt," vroeg de verwonderde Directeur op
een' hoogen toon.
Wie anders, dan L E It A I N ?"
„ Vat zegt ge? Gij zoudt L E K A I N wezen ? Gij .. O !
Mijnheer, dan bid ik duizendmaal om verfchooning voor
mijne onbeleefde ontvangst! Maar, wie kon ook denken ...."
„ Dat LE K A I N in zulk een' toeftand te Aix verfchijnen
zou ? Niet waar,, dat -wildet gij zeggen ? en gij hebt gelijk ;
maar dit hangt zeer natuurlijk zamen. Ik was zoo ongeluk.
kig , onderweg in handen der rooverbende (tan G A $ P ARD
D E B E S S E te vallen en bijna geheel uitgeplunderd te worden.. De fehurken hebben mij al mijn geld ontnomen —
20,000 francs, die ik te Lyon verdiend, had, mijne geheele
garderobe, die mij 10,000 kroonen gekost heeft— zelfs mijn
rijtuig hebben zij (luk geflagen. Mijn knecht oordeelde
raadzaamst, de vlugt te nemen; ik geloof, de kerel loopt
nog! — Gij ziet, mijn beste, in welk eenen treurigen toe(land de bandieten, die uwe landpreek verpesten, den eer
Frankr k gebragt hebben !" -(lentragifchku vn
De Directeur wist geene woorden te vinden, krachtig ge
om hein zijn leedwezen uit te drukken, en bood hem,-noeg
op het honorarium der gastrollen , welke hij (fond te geven ,
een niet onbeduidend voorfchot aan, hetwelk D o G A R D zon
-der
bedenken aannam.
Geen uur was er nog verloopen, of geheel Aix droeg
kennis van L E K A I N'S aankomst en ongeluk. Van alle kanten ftroomden bezoeken en dienstaanbiedingen den zoo beroemden kunilenaar toe. De Ridder D E CASTELLANE
zond zijn' eigen' kamerdienaar, om hem te bedienen; alle
beurzen Ilonden hem open,, en de Heer DE O * *, bij
wien men in het laatfie Carnaval treurfpelen gegeven had,
fchonk hem zelfs de geheele kostbare garderobe van zijn
lief hebberij tooneel.
Nadat D o G A R D door den kamerdienaar van den Chevalier naar de eerfle mode gekapt was, en eene rijke kleeding
„
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had aangetrokken, deed zieh zijne Inderdaad fehoone gehalte
allergunttigst voor, en allen, die hem naar de repetitie za.
gen gaan, vooral de vrouwen, bewonderden hem.
Ja, z6ó," riep de Directeur, toen hij binnentrad, hem
toe , „ zóó heb ik mij deer beroemden L E IC A 1 N fleeds verbeeld ;
groot, rijzig, welgemaakt en vlug. Wel is waar heb ik on.
langs eene recenfie gelezen, waarin gij als klein, dik en lee.
lijk afgefchilderd werd; doch dat was alles laster; ik ver
alles kwaadaardige laster!"
-moedhtrln;
„ Verdien(len hebben altijd benijders. ik ken die recenfie;
M A lt M ON T z T. heeft ze gefcllreven , tot dank , dat ik zoo goed
geweest was, zijne verzen te verbeteren. Gelukkig behoef
ik mij Hechts te vertoonen, om deze voorgevens te we@rleggen. "
Op den dag, toen hij voor het eerst zou optreden, was
het publiek in digte drommen naar den fchouwburg geilroolnd, ten einde den beroemden L E K A I N als Nero te bewonderen. D o G A R D had zich des middags een goed diner
doen opdisfchen; een paar flesfcllen champagne gaven hem
moed en vuur. Hij betrad het tooneel met veel zelfvertrouwen, en declameerde niet zonder fmaak, maar liet het
ook niet aan overdrijving en wonderlijk gebarenfpel ontbreken. Het publiek was verrukt, klapte en ftampte met handen en voeten, en barstte in luidruchtige bravo's uit. Nog
nimmer was aan eenig tooneelfpeler te fix zoo veel geestdrift en toejuiching te beurt gevallen. De voornaamile
jonge lieden der (tad haalden hem, na de voorflelling, uit
den fchouwburg al, en voerden hem in zegepraal naar een
logement, waar zij een prachtig fouper befleld hadden. De
hooggefchatte kunitenaar was de koning van het feest. Na
het maal werd er gefpeeld, en D o G A R D won 300 louisd'or
in het lansquenet.
„ lk had toch niet gedacht," zeide D O GA R D den volgen.
den morgen tot zichzelven , „ dat het zoo gemakkelijk was ,
een groot man te worden!"
Even luisterrijk als zijn début vielen ook zijne volgende
optredingen uit. Men trok hem in alle gezelfchappen , eerde
hem boven allen, en vooral de vrouwen namen hem in hare
beftherming. Op den dag, die tot zijne zesde verfchijning
bepaald was, ontving hij des morgens een biljet, waarin Bene
nog jonge weduwe, die aan jaarlijkfche renten een inkomen
van 15,000livres bezat, hem, in verbloemde bewoordingen,
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hare hand aanbood, Indien hij befluiten kon het tooneel te
verlaten en met haar op haar kasteel bij Nizza te gaan wonen. Zij befcheidde hein op eene fchaars bezochte wandelplaats , waar hij haar zou kunnen zien en fpreken.
Dien zelfden dag kava een reiziger voor het logement :
de zwarte Muilezel, destijds het beroemdtle der ftad Iix,
aan , en las met verbazing een aldaar aangeplakt lang komediebiljet, hetwelk de zesde gastrol van den Heer LEK A l r,
Tooneelist des Konings en eerflen Treurfpeler van Frankrijk, in hoogdravende bewoordingen aankondigde. De aan
vreemdeling verlangde drie kamers ; maar de kaste -gekomn
gaf zijn leedwezen te kennen, dat hij flechts één ver.-lein
trek over had , vermits zijn geheele huis met gasten uit de
nabuurfchap bezet was, die naar Aix gekomen waren, om
LE K A I N te bewonderen. „ Zijne eerlie verdieping ," zeide
hij , „ werd door dien beroemden tooneelkuntienaar zelven
bewoond." De verbazing van den vreemdeling fcheen door
deze mededeeling tot den hoogften trap gebragt. Hij deed
zich het kamertje op de derde verdieping aanwijzen, en fleeg
vervolgens naar de eerfle af, om zijne opwachting bij den
Heer LEK A t N te maken.
„ Mijnheer," zeide hij , toen hij bij D 0 G A R D binnenge.
laten was , „ heb ik de eer met den beroemden LE I{ A IN te
fpreken ?"
„ Met hemzelven ," hernam D o GA R D op een' niet weinig
fieren toon. „ Wat is uwe begeerte ?"
„ Ik ben een bewonderaar van uwe gaven, Mijnheer!"
„ Ik dank u, mijn vriend!"
„ Wel is waar ben ik flechts een tooneelfpeler uit de pro.
vincie; maar ik heb eerzucht, en wensch vooruit te komen
in mijne loopbaan. Het oordeel van een' kenner als gij,
Mijnheer, is beflisfend. Zou het van uwe goedheid niet te
veel gevergd zijn, wanneer ik verzocht een tooneel voor u
te mogen opzeggen ?"
„ Ga uwen gang, mijn vriend! Ik luister."
De vreemdeling declameerde een tooneel uit Tancredo.
Bij de eerde verzen werd DO GA RD bleek ; vervolgens begon
hij te beven; eindelijk viel hij den vreemdeling te voet, met
de woorden: „ Gij Zijt LE K Al r! Maak mij niet ongeluk.
kig , en vergeef mij mijne vermetelheid !"
De ware LEKAI N hief hem met goedheid op , en D o o A R D
verhaalde hem opregt, hoe het met de zaak gegaan was.
„ lk zie ten mince ," fprak LEK A IN, nadat de ander ten
einde was , „ dat gij mijnen- naam geene fchande hebt aangedaan, en dat gij een fchrandere knaap zijt. Overigens is bet
geen onaardige grap ! Wat doet gij mij heden fpelen ?"

„ Vendome."
„ Dat is mijne beste rol. Ik ben verlangend die door u te
zien uitvoeren."
Na de voorhelling zeide L E E A t N tot D o G A a D: „ Gij
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hebt al's iemand uit het dolhuis, maar niet zonder eject ge
Wie weet, of ik wel, wanneer ik de rol op mijne-fpeld.
wijze gegeven had, zoo veel bijval gevonden zou hebben!
Gij hebt talent, maar zijt op eenen verkeerden weg. Kom
naar Pars! ik. zal uw voorfpraak zijn, dat men u late d buteren. " D 0 G A R D dankte voor deze aanbieding.
Den volgenden morgen verfcheen hij fliptelijk ten geftelden
tijde op liet hem door de weduwe gegeven rendez-vous. Hij
werd met liefde ontvangen; de Dame was naauwelijks 25 jaren oud, had fehoone oogen en eene bevallige geftalte. Het
gefprek duurde lang; maar reeds bij de eerfle woorden was
men het eens geworden.
„ Gij flaat er dan volíirekt op, dat ik het tooneelverlaat?"
vroeg eindelijk n o G A R D.
„ Volflrekt."
„ Daar het derhalve noch mijne kunst, noch de naam van
L E K Al N geweest is, die mij uw hart gewonnen heeft , zoo
durf ik u belijden , Mevrouw, dat deze laatfle Hechts aangenomen en dat mijn ware naam n o G A K o is." En nu legde
hij voor de fchoone weduwe eene even opregte bekentenis
af, als hij den vorigen dag aan LEKAIN gedaan had, en
eindigde met het verzoek, dat zij hem hare vergiffenis wilde
fchenken.
Wat vergeeft eene verliefde vrouw niet al! — Acht dagen daarna fchonk de weduwe hem hare hand voor het trouw.
altaar, en D o GA R n werd een welgezeten en geacht man,.
REGTSKRACUT VAN HET PRECEDENT.

Onlangs was zekere G OB I ON te Parijs , wegens het oefenen der heelkunst zonder daartoe bevoegd te zijn, voor den
regter geroepen.. De advocaat CBIC O IS NE A U had zijne
verdediging op zich genomen, en befloot dezelve met deze
woorden ;„ Mijne Heereg 1 G on I ON drijft handel met
bloedzuigers , en heeft in dit zijn beroep eenige begrippen
van heelkunde opgedaan. In bet geval, waarover wij fpreken, handelde hij alleen uit menschlievendheid, niet uitwin
Herinnert u, Mijne Heuren, hoe eens een verheven-zucht.
perfonaadje uit zijn rijtuig gefiegen is, om met eigen hand
zijnen postiljon, die een' val gedaan had, eene ader te openen. Ik geloof niet, dat de regtbank er immer aan gedacht
heeft, om Z. M. Koning L o D E w 1J K- F I L I P S wegens onbevoegde oefening der heelkunst .voor hare balie te roepen."
Geheel de regtbank barstte bij deze woorden in een fchate.
rend gelach uit, en de befchuldigde werd vrijgefproken.
EEN MENSCH IN BENE MENAGERIE.

des Konings van Oude, te Lucna, zag Dr.
In de Menagerie
in eene kooi opgefloten en midden onder de hokken
SPRY,
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der wilde dieren, een mensch, die men beweerde ook een
wild beest te zijn, en die, nevens twee andere hem gelijke wezens, in een nabij de flad Feizabad gelegen bosch
gevonden was. Men had den ongelukkigen een hok zeer
nabij den grond gegeven, (of hij ook aan een' ketting Iag,
kon Dr. s PRY zich niet herinneren) en liet hem als de
overige dieren zien. Op het vastgeltelde uur werd hem, even
als aan dezen, zijn voedfel gebragt, en, wanneer hij hetzelve genuttigd had, legde hij zich, even als zij, te flapen.
Zijne wezenstrekken waren van die der gewone menfchen niet
onderfcheiden. Toen de Heer s PRY hem aanfprak , flaakte
hij een geluid , dat tusfchen fchreeuwen en knorren het midden hield. Hij fcheen 25 à 30 jaren oud te zijn , en was reeds
drie jaren in de Menagerie. Na zorgvuldig onderzoek van
het arme fchepfel , verklaart Dr. S PRY, hetzelve voor niets
anders te houden, dan voor een doofftom of van de geboorte
af in het verfland gekrenkt mensch.

KIESCHE VOORZORG.

ten gezeifchap van den eerfter rang bezigtigde den vorítelijken juweelenfchat te * * *. Toen de bezigtiging geëindigd
was, verzocht de opzigter, welke de aanwezigen had rond.
geleid, hun, een oogenblik in het voorvertrek te vertoe.
ven ; en kort daarna verfcheen hij weder met een fchotel vol
tarwezemelen, in welke hij verzocht, dat men zoo goed
wilde zijn , zich de handen te wasfchen, Uet gezelfchap
flond verbaasd, en vroeg lagchend naar de reden van zoo
zonderling een verlangen. „ Het is eene oude inri ting,"
dus antwoordde de wellevende man; „ zij is afkomt ig van
„ een voorval , dat hier vóór langen tijd gebeurd is. Er was
hier, namelijk, eens een gezelfchap van voorname lieden,
en bezigtigde het kabinet. Eene jonge dame, welke zich
„ verbeeldde dat men haar niet gadefloeg, vond aan een' zeer
„ kostbaren ring zooveel welbehagen, dat zij dien. heimelijk
wist weg te kapen. De toenmalige Infpecteur wilde de
„ eer dier jonge dame niet prijs geven; hij bragt derhalve
„ een' fchotel vol zemelen, verhaalde het gezelfchap, dat dit
„ zemelwasfchen een oud gebruik was, en prefenteerde den
„ fchotel een voor een aan het gezelfchap , maar het laatst
aan de bedoelde dame. Allen wiefchen zich glmlagchend
de handen, ook de jonge juffer. Deze had den wenk van
„ den opzigter verflaan; zij liet, onder het wasfchen; den
,, ring in de zemelen vallen , en. op deze wijs bleef voor het
„ kabinet de ring, aan de dame de eer, en aan'den opzigter
„ de post behouden , dien hij voorzeker verloren zou heb„ ben , zoo de ring niet weder te regt gekomen was."— Al.
geir een roemde men de kieschheid van den opzigter in der
tijd, en wiesch zich, onder fcherts en lagchen , de handen
In de zemelen. De fchotel kwam het laatst aan de jonge
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Gravin Y. Ook zij wiesch hare rozevingeren, terwijl een
blos fnel baar over de wangen fchoot,. hare lippen beefden
en hare blanke handen fidderden. Maar niemand der aanwezigenhad de plotfelinge kleurwisfeling op het gezigt der bekoorlijke Gravin bemerkt. Alleen de opzigter las in den blik, waar.
mede zij affcheid nam, befchaming en dank voor zijne fparing.
Naauwelijks was hij alleen, of hij melde naar den fchotel i en
in denzelven vond hij — den kroon-juweelring, dien zijn
kiesch beleid gelukkig gered had. Sedert dien tijd worden
de prachtige juweelen van dit kabinet aan vreemdelingen
flechts onder glas vertoond.

ENGELSCH BONMOT.

Onlangs werd in Engeland een' favonetbal ten verkoop ge
welken , zoo men verzekerde , N A P0 LE ON zich-bragt,vn
bediend had. Een der aanwezigen bezwaarde zich er over,
dat de zeepbal al vrij wat afgefleten was. „ Geen wonder,"
merkte de vendumeester aan, „ NAPOLEON heeft er de
geheele wereld mede gefchoren. '

VOORDEEL VAN VREEMDENBEZOEK.

I

n verfcheidene provinciën van Engeland heerscht het bijgeloof, dat het eerfie lijk, hetwelk op een nieuw.aangelegd
kerkhof begraven wordt, door den Duivel gehaald wordt.
Een reiziger kwam eens te Blair, in welks nabijheid zich
juist zulk eene begraafplaats bevond. Aan den kastelein, bij
wien hij afgetreden was , gaf hij zijne verwondering te kennen ,
dat hij op dezelve niet eene enkele grafzerk bemerkt had.
„ Nog niemand is er begraven geworden," gaf de herbergier
ten antwoord, terwijl hij daarbij zijnen gast met een' veel.
beteekenenden blik aanzag. „ Het eerde lijk haalt, gelijk gij
weet, de Booze; geen der inwoners wil er dus iemand der
zijnen heenbrengen; en zoo wachten wij dan met ongeduld,
dat eens de eene of andere vreemde bij ons den aftogt blaast."

SPECULATIEGEEST.

Een projectmaker wilde eenen kapitalist tot de eene of
andere onderneming overreden. „ Ik geef u mijn woord,
Mijnheer," riep hij, „ dat, zoo gij maar een tonnetje gouds
te verliezen hebt, wij beide zeer goede zaken zullen doen."
No. X. Meng. bl. goo. reg. t en a,, ttaat, bij vergisfing, driemaal, in plaat#
van tweemaal, het woord aller.

HET HERINNERINGSFEEST TE LEYDEN.

HET HERINNERINGSFEEST
TE LEYDEN,

9 AUGUSTUS 1838.
Y at fleekt gij uit uw' ouden top,
o Burgtgraaf! blij de vaan,
Al mag op Leyden torenknop
Geen fchrale wimpel liaan;
Al heft zich uit de llerrenwacht
Van Pallas priesterbouw
Geen driederleije kleurenpracht
Op 't feest van Liefde en Trouw!
Hoe galmt het in uw luchte zaal
Van feestmuziek en zang !
Al loste Augustus vrijheidsiiraal
Der' jongren ketenprang;
Al togen zij in zwermen heen.
Uit Leydens doodfchen muur,
En kozen voor een kooi van ('teen
Het Eden der Natuur!
O ja! gij huist een blijde fchaar,,
Al toog de jongre voort;
Wel met vergrijsd of grijzend haar,
Maar fterk in daad en woord:
Wel groefden tijd en zorg en fmart
De rimpels op hun wang,
Maar jeugdig bleef hun' aller hart
In 's levens ílrijdgedrang.
Zij kwamen, mijlen, ver in 't rond,
Gedenken aan hun jeugd,
Aan vriendfchap , die hen zamenbond ,
Aan zaamgenoten vreugd:
Zij kwamen om 'tveroudrend bloed
Te frisfchen in hun' leen ,
Te íialen hunnen levensmoed
Door d' adem van 't voorheen.
Tt
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Zij kwamen niet met krans of band,
Getabberd of gekruist;
't Is hier geen trots op roem of Rand,
Maar vriendfchap, die er huist:
Gelijkheid, fchat en ideáal
Van hunnen lentetijd,
Zweeft weder door de ruime zaal,
Der Broederfchap gewijd.
En onder' zang en bekerklank,
Te lang hun oor ontwend ,
Gloeit aller blik van hartedank
Voor Hem, die 't harte kent;
Die vruchten uit hun bloefem toog
En graangoud uit hun aar,
En 't voedend fpreidde, laag en hoog,
Sinds meer dan veertig jaar.
Maar ach! er mist zoo menigeen,
Door 't vriendenoog gezocht;
Reeds rust hij onder zode of íleen
Van zorg en levenstogt.
Verdord is meen'ge bloefemknop,
Ontworteló meen'ge flam;
Maar 't zaad , door hen gezaaid, ging op,
Schoon de oogst voor hen niet kwam.
Nog velen misfen in den kring,
Reeds koel en koud van hart,
Wier levensheil in rook verging,
Wier hoop in zorg en fmart.
Maar aller, levenden en doón,
Ach 1 aller wordt herdacht:
Zij d' eertien 't leven weder fchoon,
En d' andren 't grafbed zacht !
Maar wij, nog badend in den gloed
Van licht en kracht en vreugd,
Wij vieren met geroerd gemoed
't Herinringsfeest der jeugd.
Wij allen, mannen, grijsaards thans,
Omringd door later teelt,
Verjongen door den vlammenglans,
Die in haar vuuroog fpeelt.
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Ja, vaster klemden wij den band,
Door zoo veel tijds verítaald,
Met wie in 't jeugdig wonderland
Met ons heeft rondgedwaald.
Maar ook voor u een hartedronk,
Een Iö, luid en hoog,
Wier zon verrijst, nu de ,onze zonk
En — ze eens verduistren woog!
Ziet! fchoon vervolgen zij de baan,
Geteekend door ons fpoor;
En dat hun' harten voor ons !laan,
Daar borgt hun geestdrift voor.
Op, jong en oud! verbroedert U!
Ons lot zij eens uw lot!
En gloeit dan, als wij allen nu,
Voor Boning, Land en God!
Bij G. I4 Aug. 1838.
A. B O X M A N. (*)
(*) Dit later ingekomen Dichtítukje was den Redacteur het quartje wel
waard, dat hij nu nog aan dit Nommer heeft toegevoegd.

MUZIKALE ONTMOETING.

()mfireeks het jaar 1781 leefde te Londen zekere Lord E
WELSS E Y, een zeer beminnelijk man en groot liefhebber
van de muzijk, doch overigens een zonderling; de muzikale foirées, welke hij gaf, leverden heeds iets Lonverwachts en bevreemdends. Op zekeren avond, toen hij in
zijn hotel het fchitterendfle gezelfchap der hoofdítad verzameld had, verzocht hij zijnen gasten, zich in de aan zijne
concertzaal grenzende vertrekken te willen begeven. Om
deze cirkelvormige zaal liet hij vervolgens alle deuren, de
groote ingangsdeur alleen uitgezonderd, fluiten, en bad de
aanwezenden dringend, het volkomenfle ftilzwijgen te willen
in acht nemen, terwijl hij zelf waakte, dat aan dit verzoek
voldaan werd. (Geene gemakkelijke taak, zou een fpotter misfchien zeggen, daar er zich vele jonge dames in
het gezelfchap bevonden.) Eenigen tijd nadat de gastenzich
dus verwijderd hadden , trad in de concertzaal een man, die
zich zeer verwonderde, dezelve ledig en zoo zwak verlicht
te zien, maar, denkende te vroeg gekomen te zijn, met de
handen op den rug Bene wijl op en neder ging. Na verloop
van een kwartier uurs verfcheen een tweede vreemdeling in
de zaal, en fcheen niet minder bevreemd, geen gezelfchap
te vinden. Nadat zij elkander wederzijds begroet hadden,
wandelden zij nog eerie wijl zwijgend door de ruiinè zaal
heen en weder. Een hunner, wien dit werkelooze kuijeren
eindelijk verveelde, zette zich voor een piano en begon te
,
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preluderen en te phantaferen; weldra verkregen zijne gedachten een' bepaalderen, meer zamenhangenden vorm , en bewogen den ander', te blijven flilfiaan. Deze bevond zich juist
nevens een tweede piano , zette zich voor hetzelve , vatte de
muzikale gedachte, welke hij gehoord had, op, veranderde,
verfraaide die, en maakte dezelve tot zijne eigene, in eene
Impofante fuga. De eerde fpeler antwoordde hierop oogenblikkelijk, en zoo bearbeidden zij het thema aan alle kanten,
wierpen elkander de iloutfie en fchitterendfle denkbeelden toe,
als zaaiden zij met volle handen parels en diamanten, tot dat
zij eindelijk zich ras naar elkander omkeerden en uitriepen:
Gij Zijt MOZART!" —„ En gij CLEMENTII" — MUZlo CLEMENTI en WOLFGANG MOZART kenden, be.
minden en bewonderden elkander weérkeerig uit hunne wer.
ken, maar hadden elkander nooit gezien. Het wederzijdfche
heerlijke fpel had de twee groote componisten in zulk eene
geestdrift gebragt , dat zij elkander in de armen vlogen. Op
dit oogenblik werden al de deuren der concertzaal opengerukt, en de twee verbaasde toonkunflenaars zagen zich door
de bloem de Londenfche groote wereld omringd en met een
daverend handg
eklap begroet.
„

DE KLEINSCHRIJVER. (*)
JAN ERNST DINGER, een vermaarde fchrijfineester te
4mfi'erdans, had vernomen, dat een andere fchrijfineester, te
Utrecht, het geheele Onze Vader vijfmaal gefchreven had in
eene ruimte niet grooter dan de oppervlakte van een ftuivertje. Zijne eergierigheid fpoorde hem aan, dit kunstftuk na
te doen en zoo mogelijk nog te overtreffen. Hij ging dus
aan het werk, en fond niet eer van zijn' hoef" op , vóór hem
zijne onderneming nog ver boven zijne verwachting gelukt
was. Hij had, op de grootte van een ftuivertje, de tien Geboden, en op eene gelijke ruimte. het Onze Vader zevenmaal,
zonder vergrootglas, of bril, zoo net en klein gefchreven, dat
hij nog plaats overhield, om er kapittel en vers, benevens
zijnen naam en de dagteekening, bij te voegen. Na dezen
arbeid bleef hij, een' dag lang, bijna volllagen blind; den
tweeden kon hij weder iets, den derden nog iets beter zien,
en naderhand zag hij weder even zoo helder en feherp als te
voren. Met een vergrootglas ontdekt men in het gefchrevene overal, tot in de kleinfte deelen, de volkomenfle evenredigheid, en begrijpt naauwelijks, hoe het mogelijk geweest
Is, dat deze arbeid zonder oogglazen en andere hulpmiddelen
ten uitvoer heeft kunnen gebragt worden.

(*) Wij vonden dit dokje in een Hoogduitsch blad, en
laten dus de meer- of mindere naauwkeurigheid van het hier
medegedeelde voor rekening des fellers. Vert.

MENGEL WERK.
AANSPRAAK VAN DEN HOOGLEERAAR SCHUBERT,
TE &1UNCHEN, GEHOUDEN BIJ DE HEROPENING ZIJ -

NER LESSEN, NA ZIJNE TERUGKOMST VAN EENE
REIZE NAAR HET OOSTEN.

waar de Schepper meer dan ergens
E r is een land,
en de fchoonheden der natuur

met, milde
den rijkdom
de
mensch
waar
meer
dan
ergens
uitgeflort,
hand heeft
zijne
daden
heeft
nagelade grootfche gedenkteekenen van
ten , en dat alleen de plaatfen bevat, waar het verband
tusfchen hemel en aarde in de merkwaardigf}e perfonen ,
gebeurtenisfen en bedrijven zigtbaar geworden is. Dat
land is Egypte, het is Palestina thans doorgaans bekend onder den naam van Syrië. De oudfte gefchiedboeken voeren ons naar die ílreken terug; zij roemen
hare vruchtbaarheid, getuigende dat zij van melk en honig
vloeijen; het belangrijkfle volk der wereld heeft er gewoond,
gewerkt en gefheden; Gods heerlijkheid is daarop neder
licht, , dat daar is opgegaan , heeft-gedal,nht
zijne zegenrijke dralen over de ganfche aarde verfpreid.
Niet vreemd , dat in latere tijden allerwege de begeerte ontwaakte, om dit land te bezoeken, ten einde de
wonderen der natuur en de gewrochten van menfchenhanden aldaar te aanfchouwen , en de oorden te betreden , waaraan zulke grootfche herinneringen gehecht
zijn. Sedert de vierde eeuw van onze jaartelling werkte
die begeerte inzonderheid, en dreef godsdienftig zielsverlangen ontelbare fcharen van pelgrims en kruisvaar
derwaarts. „ De Verlosfer van ons geflacht, die-ders
tot heil van allen het ligchaam en de gellalte van den
mensch heeft aangenomen , wandelde, in dit uitverkoren
land. Elke plaats is daar geheiligd door de woorden ,
die Hij er gefproken , en de daden , die Hij er verrigt
heeft ;" met deze taal in den mond moedigde Paus u RUu
MENGELW. 1838. NO. 12.
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II, op de Kerkvergadering van Clermont , tegen het einde der elfde eeuw , de togten derwaarts aan ,
en honderdduizenden maakten zich op „ onder eenen
Aanvoerder, bij wien het nimmer aan brood ontbreekt,
bij wien de overwinning zeker, het loon eeuwig, de
dood een martelaarfchap is;" honderdduizenden ontfcheurden zich, op de roepflem der Kerk, aan vaderland en
maagfchap , trotfeerden de ongehoorde moeijelijkheden
van een' verren reistogt , waaronder meer dan de helft
jammerlijk bezweek, en bliezen, ílrijdende voor de heilige zaak, den adem uit, zalig door het gevoel, dat zij
den voet hadden mogen zetten op de plaatfen, waar dè
Heer in het vleesch gewandeld en geleden had.
Die togten naar Palestina zijn thans niet meer dan
eene merkwaardige historifche herinnering geworden , en
het ontwerp , om het heilige graf aan de handen der
ongeloovigen te gaan ontrukken ; zou mèt even veel regt
onder de onmogelijkheden , als onder de dwaasheden onzer eeuw verdienen geteld te worden. Uitwendige nood,
het verlangen , om zijn lot te verbeteren , romantifche
verbeelding en bijgeloovige hoop — dat alles werkte tot
die togten mede; en echter was de geest, die de fcharen
der kruisvaarders twee eeuwen lang bewoog , een geest ,
die niet van deze wereld is. En deze edeler geest, deze reiner zucht , welke eens de pelgrims naar die afgelegene gewesten trok, deze liefde, waarmede zij dezelve meer dan hun vaderland beminden , zij is nog niet
gestorven, en zij_ zal niet íterven, zoolang er Christenen
zijn , die hunnen Heer liefhebben.
bok in latere dagen , toen het opgewonden godsdienflig gevoel , dat tot het ontflaan der kruistogten zoo
veel medewerkte, reeds lang door eene koeler (lemming
werd vervangen, die zelfs aan de benaming van heilig
land aanstoot nam , wendden vele reizigers zich naar
Palestina , om deszelfs natuurfchoonheden en merkwaar
kunst te onderzoeken-digeovrbljfnamcheik
en te bewonderen. Mannen van de meest verfchillende
geaardheid , denkwijze en wetenfchappelijke ftudie hiel
zich met die onderzoekingen bezig, en legden de-den
,
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ilotfoili van dezelve in hunne gefchriften neder. De held
van het wijsgeerig ongeloof haalde uit een bezoek van
dat land de wapenen ter bellrijding van Godsdienst en
Christendom , en de geloovige zoon der Kerk , wiens
vurige verbeelding in alle vrome overleveringen waarheid
ziet , vond op die plaatfen ruime ílof,, om zijn gods
dienftig gevoel te ontfieken en te voeden: Roomfche
en Protestantfche Zendelingen, die den naam van hunnen Heer derwaarts droegen , waar dezelve het eerst gehoord werd en nu fchaars beleden wordt ; meenden aan
eene heilige behoefte en verpligting te voldoen , door die
gewijde plaatfen met naauwgezette zorg te befchrijven.
De Godgeleerde maakte zijne reizen naar die oorden
dienstbaar aan de verklaring des Bijbels. De onvermoeide B UK C K H A RD T fchroomde niet, zich zoo ver te
vergeten , om , met de verandering van_ zijnen naam , dc
zeden en Godsdienst der Muzelmannen aan te nemen ,
ten einde des te " beter tot de kennis dezer landen door
te dringen. Een H A SSELQEJ I ST flelde, gedurende
zijn verblijf aldaar, de planten- en dieren-wereld tot het
voorwerp zijner nafporingen , en toonde hierdoor een
waardig leerling van den grooten L I N N JE US te zijn.
En wie weet niet , dat de beroemde LA MA R T I N E vbór
weinige jaren Egypte en Syrië bezocht , en in zijne
Herinneringen een tafereel van die landen en van zijne
bevindingen , opmerkingen en gewaarwordingen aldaar
heeft medegedeeld, dat, hoezeer ook door zijne kerkleer
gekleurd , en , even als het reisverhaal van zijnen groo..
ten voorganger C H A T E A U B R-I A N D, waarheid en ver
tevens bevattende, nogtaus door den dichterlijk -dichtng
gloed, die er over verfpreid ligt, den Pro--godsienl
testantfchen zoowel als den Roomschgezinden lezer boeit
en wegíleept ?
De nieuwfte reiziger naar het heilige land is voorzeker
de Hoogleeraar s C H U B E R T van Munchen, een man
even gunflig belend door zijne natuurkundige en wijs
als vereerd en bemind om den hoog-gerifchtn,
goisdienfligen geest, die alle zijne wetenfchappelijke oe'LT u 2
-
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feningen en nafporingen bezielt. Tot nog toe is het
verflag van zijne reis naar Egypte en Syrië , in de twee
laatre jaren gedaan , niet in het licht verfchenen ; flechts
enkele brieven , op die reis aan eenige zijner naastbeflaanden gefchreven , zijn door den druk gemeen gemaakt; maar wij mogen , zoowel om 's mans vroegere
verrigtingen , als om deze brieven , de meest gunftige
gedachten voeden van eene mededeeling zijner opmerkingen en bevindingen. (*) Gelijk wijsbegeerte, met Christendom gepaard , hein op dien togt heeft vergezeld
en alle zijne befchouwingen en nafporingen heeft bezield
en bef}uurd, zoo zal dez,e gewisfelijk ook het verflag
daarvan kenmerken. Waarfchijnlijk zal dit minder Breng
wetenfchappelijke onderzoekingen bevatten, dan wel bij
kennis van die landen , als de vroegere-dragento
tooneelen van gebeurtenisfen en daden, welke met het
ontftaan , de vestiging en de verdere lotgevallen van alle
ware Godsdienst yerbonden zijn , en , meer bepaald , de
zoogenoemde heilige natuurkunde verrijken en volmaken.
Na zijne terugkomst heeft hij , als Hoogleeraar aan
de Akademie van Munchen, zijne natuurkundige lesfen
met eene Aanfpraak aan zijne toehoorders geopend, welke uit zijne Reis is ontleend, en waarin hij zijne Christelijk-wijsgeerige opmerkingen over de natuurtooneelen ,
de aloude kunstgewrochten , en het leven en verdwijnen
van de tegenwoordige en vroegere bewoners dier landen,
met korte en groote trekken fchetst. Onlangs werd mijne aandacht op dit ftukje gevestigd ; ik befloot , hetzelve aan ons Publiek mede te deelen , en ik heb mij gaarne de moeite getroost, om het in onze taal zoo getrouw
over te brengen, als dit, bij het ingewikkelde van den
tegenwoordigen wijsgeerigen Hoogduitfchen fchrijff{ ijl, mij
doenlijk was. Moge het iets bijdragen , om, te midden
van de verwoestingen , welke zich op de tooneelen der
(*) Nadat dit gefchreven is , heeft de Boekverkooper j ote 4mflerdam, eene Nederduitfche ver
deze Reis aangekondigd, waarmede eene bekwame-talingv
hand zich reeds bezig houdt.
H A N N ES MU L L E R,
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natuur en op de fchouwplaatfen van 's menfchen po-

gen voordoen, ons tot het erkennen van een werkzaam en eeuwig Beginfel te brengen, en ons alzoo, door
de befchouwing van hetgeen fchijnbaar dood is , tot het
geloof aan eene levende kracht, dié alles bezielt, op

te leiden !
De Hoogleeraar S C H U B E R T bepaalt zich namelijk
in die toefpraak bij de fporen van verval en veríierving,
welke in de gewesten, door hem bezocht, zich aller
aan het oog vertoonen ; hij fchildert dezelve met-weg
krachtige trekken , maar zoekt tevens aan te wijzen ,
dat dit alles , bij het licht eener Christelijke wijsbegeerte befchouwd, niet meer is dan fchijn; dat, even . als

de gedenkteekenen der dooden de behoefte aan , en het
verlangen naar een ander en hooger leven aanduiden,
zoo ook de verwoestingen in de natuur en de wisfelingen
van de geslachten der menfchen op een hooger en beflendig begintel doelen; met één woord, dat er in de
gefchiedenis van de zigtbare natuur en van den mensch,
bij alle omkeeringen en veranderingen , iets is , dat onveranderlijk blijft beítaan ; dat God overal en altoos

door Zijne kracht het groot geheel der natuur en der
menfchenwereld zamenhoudt en freunt en fchraagt.
Met weglating van de voor de tijdsgelegenheid uitnemend gepaste en fraaije inleiding, is het ftuk van den

navolgenden inhoud.
1^ * M

Er is in de wederzijdfche gemeenfchap van den mensch
met zijnen medemensch iets , dat niet verandert en vergaat ; er is eene vastheid, waarvan de oorfprong en
grond reeds in de kracht der menfchelijke taal en der

wederkeerige liefde van den eenen tot den anderen gele.
gen is. Maar alwat in het zwak en veranderlijk gemoed
van den ftervelng duurzaam blijft , is niet meer dan een
flaauw fchaduwbeeld van een ander, hooger iets, dat in
de natuur zoowel , als in de gefchiedenis der volken ,
onwrikbaar flaat ; van eene eeuwigdurende vastheid , die
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op eene hoogre openbaring berust, waarvan het wezen
en werken van den menfchelijken geest zelf een gedeelte
uitmaakt. Over dit beflendige en onwankelbare in de

gefchiedenis van de zigtbare natuur en van den mensch,
die in haar woont , zal ik thans fpreken.
Wie zou ook meer de behoefte gevoelen, om van het
onwankelbare te midden der wisfelingen en omkeeringen
van het veranderlijke te gewagen , en de blijken daarvan
op te zoeken, dan de reiziger, die pas terugkeert van
eenen togt door de verwoeste verblijven van eene heer
wereld, die eens was en nu niet meer is? —-lijkhedr
Even als een uitgebrande fchoorfleen , welken de ver
woede van het vuur op de plaats der voormali--nield
ge woningen gefpaard heeft , . fleekt de grootfche porfieren zuil, die eens de roem van het oude Byzantium geweest is , boven de puinhoopen uit; — op het fteengruis, dat den waterbak der duizend kolommen bedekt ,
zoekt het oog te vergeefs naar een overblijffel van de
marmeren paleizen , die, in vroegere dagen hier flonden.
Van alle de vermaarde kunstgewrochten der Oudheid,
die eertijds het paarden-renperk der Oosterfche Keizer
nevens de beide obelisken , alleen-iladverfnít,
nog de romp van die drievoudige metalen flang, welke
een zoo zinrijk kunstwerk van het oude Delphi was.
De naauwkeurige befchrijving van Troje's kust, door x oM E R u s, past naauwelijks meer op den loop der rivieren ,
die door aardbevingen en verzandingen is veranderd.
Naast de verbrokkelde zuilen , die de plaats van den tempel der Godin nie N A te Efcfus aanduiden, verliest de
wandelaar ligtelijk zijnen weg , te midden van doornen
en Bistelen, welke den heuvel bedekken, waarop eeus het
fchopnfle van de zeven wonderen der oude wereld ge
heeft. Eenig oud en vast metfeiwerk , dat naast-flan
het puin van een' ingetlorten berg gevonden wordt ,
waaronder de oude flad Sardis bedolvei ligt, is al wat
van de prachtige paleizen is overgebleven , die de rijke
c R o E s u s hier geßicht had. Waar de Kolos van Rhodus geflaan heeft, klotfen de golven der zee tegen naakte
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rotfen. Van den vuurtoren van Alexandrië kent men
naauwelijks met zekerheid de plaats. De zuilengangen
van de wereldberoemde boekerij , eens zoo rijk begiftigd
door de Vortlen uit het huis der P T 0 LE M E ë N, lig gen , even als de muren van de vermaarde Herrenwacht
der 41exandrijners , diep verholen onder het gruis en
het flijk van latere verwoestingen. Eene zachte rij
grond, die langs den zoom der woes--zingvade
voorloopt,
is het eenige gedenkteeken gebleven,
tijne
dat ons den zetel der oude wijsheid, Sais, herinnert.
Eenzaam ftaat de obeliskus van den Egyptifchen Koning
o S I R T E S E N de Eer/le op het groene veld, dat den
grond der priesterftad 'On, den grond van Heliopolis
overdekt , die nog in de dagen , toen PLATO en E R AT 0 S T H E N E S hier de lesfen der Egyptifche tempelwijs
hoorden , in plaats van de vergankelijke vruchten-heid
van het graan , de onvergankelijke vruchten eener hoogere
wijsheid droeg. Diep onder de palmbosfchen van Sakkarah liggen de verfpreide puinhoopen van het magtige
Memphis verborgen , en wachten nu nog te vergeefs op
den arbeid van menfchenhanden , die ze op nieuw aan
het licht brengen zal.
Zoo is hier, zoo is ginds de heerlijkheid der oude
wereldrijken als een rook verdwenen , dien de wind ver
Slechts één van de zoogenoemde zeven wonde -wait!
Oudheid staat nog daar op vasten grond; het zijn-rend
de piramiden van Ghizeh.
Wat is het dan geweest, dat juist in deze gewrochten
der lang verloopene tijden de reuzenkrachten van eene
duurzaamheid gelegd heeft , die alle aanvallen der vernielende menfchenhand zoowel , als der verwoestende na
heeft ? De piramiden waren immers-turgeofd
niets anders dan grafteekenen, prachtige omkleedfels der
lijkenvertrekken van de Grootén der aarde. Maar hoe !
zou de verledenheid, even als de mond van een' ftervenden , wiens veege lippen alleen over de vergankelijkheid
des levens , over de nietigheid van deszelfs genot en
luister fpreken , ons niets anders verkondigen , dan dat
;
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onder de vele onzekere dingen dezer aarde één ding zeker
is , de dood, die al wat leeft verbeidt ?
Het is zoo, deze gedachte verhief zich dikwijls in
mijnen geest , toen ik op mijnen togt door de gewesten
van het Oosten, op het nu verwoeste gebied van de
daden en woríielingen der volken, niets anders ontwaarde , dan graffleenen en gedenkteekenen der dooden.
Wie zou in de verrukkelijk fchoone en rijke dreven
aan den hoogen Tmolus, of in de boschrijke bogten
van Kakamo en 117yra , in dé eerfle plaats niet het oog
wenden naar de duizende van bewoners, aan wie deze
inreken tot verblijf verftrekken en levensonderhoud ver
konden? Ginds, aan gene zijde van Kasfabah,-fchaen
vertoonen zich in de groene vlakte bósfchen van verouderde cipresfen; witachtige vervallen muren blinken door
het donker groen henen, en het oog waant in de verte
huizen van tedelingen of dorpbewoners daarin te ontdekken. Men komt nader, en ziet, het zijn grafiieenen
en gedenkteekenen, die, naar luid van de Turkfche op.
fchriften , voor het grootfte gedeelte, eerst in eene der
latere eeuwen hier zijn nedergelegd of opgerigt. Maar de
gemeenten , welke te dier plaatfe hare dooden begroeven ,
zij zijn van den aardbodem weggevaagd, de herder, die
ginds in de nabijheid zijn' kameel laat grazen , kent
hare namen niet meer. En wat zijn de gewelven, die,
in de gedaante van een' hoogen dom, aan de overzijde
van Achmedli , Reeds in grootere menigte zich voor het
oog opdoen ? . . . Het zijn grafheuvels der dooden ,
geenszins gewrochten van eene nog levende natie , grafheuvels van een lang verdwenen gellacht der oude Lydiérs. En de honderde van die fchijnbare kleine huizen,
waarvan het dak bij Kakamo boven de laurier- en pistaciebosfchen uitlleekt , wat zijn zij anders, dan kunstrijke grafteekenen van eenen hoogbefchaafden ftam der
Klein-dziatifche Grieken , die weleer hier zijn verblijf
hield ? De woningen der levenden zijn verdwenen , bijkans zonder eenig fpoor te hebben nagelaten : de vaster
gebouwde huizen der dooden zijn {haan gebleven.
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Doch wat zijn alle deze dwergachtige , minder belangrijke doodenvertrekken van lateren tijd, in vergelijking
met die reusachtiger, althans veel zinrijker grafteekenen
van een krachtiger menfchengeflacht , welke in de val
Edomitifche gebergte, of van den Liba--leijnvaht
non en in Judéa gevonden worden? Wat is hechter
gebouwd, dan de flad uit rotfen, Petra , die vorftin
onder de (leden van het Nabathéfche gebergte , welke
aan het geheele land den naam van Petreesch Jlrabie gegeven heeft? Hier flaan in de vallei, en langs de zoomen der beek, overblijffelen van woningen der levenden,
van tempelen en gebouwen aan openbaar vermaak toegewijd ; maar alle deze zijn uit latere Romeinfche tijden
afkomilig; de eigenlijke oude had van het boute voor
dat de rotfen zelve in kunflige gebouwen her--geflacht,
fchiep , verheft zich met de reekfen van hare huizen langs
de (teile wanden van het gebergte, en rijst omhoog tot
aan deszelfs top. Maar wat zijn deze zonderlinge ge.
bouwen van vroegere eeuwen geweest , die• naar den uitwendigen vorm en de inwendige gefteldheid zich zoo
zeer onderfcheiden ? Waren zij ook woningen der levenden, die hun verblijf op een' vasten grondflag wilden
vestigen? — Neen voorwaar ! het zijn doodenvertrekken, bewaarplaatfen van het hof, waarin, korter of langer, eerie menfchelijke ziel woonde en werkte.
Zoo hebben ook in de nabijheid van Jeruzalem , in
het dal Jozafat, uit het bloeijend tijdperk van het Koningrijk Juda , alleen die gebouwen de verwoestende
magt van den tijd getrotfeerd en hunne oorfpronkelijke
gedaante behouden , welke gedenkteekenen • der dooden
waren: het grafteeken van A B S AL OM,, de graven van
JOZAFAT en ZACHARIAS. De reiziger, die deze
flreken , zoo rijk aan ernflige herinneringen , doortrekt,
ontwaart op vele plaatfen , met name vóór Tabrut en
aan gene zijde van Damaskus , bij het oude Hoba , aan
den Antilibanon, geheele heden van doodenvertrekken,
uit wier nabijheid de minder hecht gebouwde woningen,
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waarin de levende menfchen hun verblijf hielden , reeds
lang zijn verdwenen en weggevaagd.
Maar —• zoo vragen wij nog eens — wat was dan
het heerfchend denkbeeld, dat de volken der Oudheid bewoog, om juist deze gedenkteekenen van den dood, van
het einde aller dingen, zoo duurzaam, zoo onvergankelijk vast te. bouwen? Was dit niet meer dan de zucht
naar roem , de begeerte , om aan het vergankelijke flof
eenen naam te hechten, of'in den mond en de gedachtenis van het nageflacht eenen naam te verwerven ?
Eene dunne wolk dreef over den top der groote piramide van Ghizeh , toen ik , ílaande aan de oostzijde
van den breeden voet , waarop zij rust, oog en hart
ophief, om dit wonderwerk der oude wereld gade te
flaan; weldra was de wolk verdwenen , en het donker
en helder azuur boven mij , een azuur,, waarmede alleen
de hemel van het Nil-dal of van de kusten der Roode
Zee zich kan bekleeden , flond weder in onbewolkte
klaarheid voor mijn gezigt. Die dunne wolk zou niet
zijn , zij zou niet ontflaan kunnen , indien het blaauwe
gewelf des hemels niet befrond, waaruit zij oprees , het
gewelf van den dampkring, dat hetzelfde blijft wat het
was en is , al is de wolk lang voorbijgedreven. Zoo
zou ook de begeerte naar roem , de zucht om zijnen naam
tot de toekomst over te brengen, nooit die krachten der
eeuwigheid zich kunnen toeëigenen , die krachten , welke
de eereteekenen der dooden zoo onverdelgbaar vast bouwden , indien in 's menfchen natuur het gevoel niet onverdelgbaar vast gegrond ware , dat zij , als een zaad der
eeuwigheid, voor de eeuwigheid beftaat. De mensch
weet , dat de grond van hoop in zijn binnenfle ligt ; dat
er iets in hem woont, 't geen hem een onvervreemdbaar
regt geeft op een voortdurend beftaan en leven , ook na
het einde van dit ligchamelijk aanwezen op aarde. De
Richters der Egyptifche piramiden en der verblijven in
de rotfen van Petra zochten de vervulling van deze hoop
alleen op de verkeerde plaats; zij zochten dezelve bij het
nageflacht der flervelirgen , dat even fuel voorbijgaat ,
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als zij zelve zijn voorbijgegaan, bij het geílacht , dat
noch tijd heeft, noch begeerte gevoelt, zich de dooden
van vroegere eeuwen te herinneren, maar alleen aan den
eigen' dood te gedenken. Indien de heerfchers en mag
aloude rijk der P H A R A ö s eenen vooruit -tigenvah
blik op den gruwel der verwoesting hadden kun--ziend
nen werpen , die in latere tijden over de kostbaar ver
verblijven van hunne lijken gekomen is , zoo zou--fierd
den zij er voorzeker niet aan gedacht hebben, het menfchelijke ligchaam , even als het ligchaam van hunne geheiligde dieren , door balfeming voor den finaad en de
befpotting van een toekomilig gelacht te bewaren. Vóór
de doodengewelven van Sakkarah liggen thans , in een'
verwarden hoop opeengeftapeld , fchedels en verbrokkelde mummies van de weleer zoo magtigen en hooggeëerden des lands , welke de ruwe Beduin , naar het voor
Europeaan , tuk op kost--beldvanfch
baarheden en verkoopbare voorwerpen , met onverfchilligheid uit de verblijven geworpen heeft, waar zij federt
duizende van jaren bedolven lagen.
Maar indien ook de drijvende wolk, die aan liet azu.
ren gewelf des hemels ontítaat , hetzelve voor eene wijle
tijds verdonkert en beroert ; de vaste grond, die haar
deed geboren worden , blijft altoos dezelfde. Die veelvuldige gedenkteekenen van dooden , welke alle wisfelingen- der tijden verduurden, zeggen ons, dat in het lig
als in het geestelijk wezen van den-chamelijkzow
mensch een zeker iets gelegen is, dat de kracht om
voort te duren , en zijn beftaan tot aan gene zijde van.
het graf te handhaven , in zich bevat. Doch gefchiedt
deze ftem tot allen , die op aarde wonen ? Neen voorwaar! hij alleen, die, beftraald door het licht eener
wijsheid, die van boven is, weet , wat hij doet, er
dat die voortduring, waartoe hij den aanleg in-kent,
zich gevoelt, niet op een beginfel rust, dat gedurig op
nieuw fterft , omdat het floffelijk is , maar dat beítendig,
blijft leven en onwrikbaar vast iaat , omdat het geestelijk is ; en al is het, dat den zoodanigen de uitwendige
-
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middelen niet ontbreken, zoo houwt hij nogtans voor
de lijken van hem en van de zijnen geene rotsgewelven
van Petra uit, en bouwt hij geene Egyptifehe piramiden.
Ja, de eereteekenen en doodenverblijven, die de
mensch hierbeneden onder de wisfelende maan gef}icht
beeft, zij getuigen van een geestelijk beginfel , dat niet
alleen zelf leeft en werkt, maar dat de grond en oorzaak is
van alle leven in de zigtbare zoowel , als de onzigtbare
wereld. Ook de zigtbare natuur geeft en herhaalt duizend malen , in elk van hare gewrochten en in elke van
hare bewegingen , hetzelfde getuigenis voor een' geestelijken en onwankelbaren grond des levens.
Bij de eerfle, oppervlakkiger befchouwing fchijnt het,
alsof ook in de zigtbare natuur het vaste, dat haar wonderbaar gebouw in fand houdt , niet iets is , dat leeft ,
maar dat 'geftorven is, alsof hier, nog kracht van den
dood zelven uitgaat. WWat toch is het; dat ten leste nog
alleen op de plaats blijft voortwerken , waar de hand der
levenden reeds lang opgehouden heeft te bouwen en te
verfraaijen ? . FIet zijn de doode fleenklompen der nu ver
gebergten , wier vroegere levende bevolking lang-woest
van daar is verhuisd, of veranderd is als een gewaad,
dat de mensch heden aantrekt, maar morgen met een
ander verwisfelt ; het zijn de krachten , die verderf aan.
brengen en elkander wederkeerig vernielen. .
Op het gebied der heldenfeiten , dat HOME R u s in
zijne Ilias heeft bezongen , verheft de Ida nog in onveranderde gedaante zijne kruin , terwijl zelfs de wateren
zijner verminderde bronnen eenen anderen loop door de
veelzins veranderde vlakte genomen hebben : de Pion werpt
des avonds zijne verlengde fchaduwen , nog even als vóór
tweeduizend jaren , op de plaats , waar het Odeon vane
het oude Efezus geftaan heeft , terwijl de ftem der zangers en de toon der luitenfpelers te midden der graven
lang is verftomd. Altoos dezelfde, ° rijst de fleile 1ttaka tegenover de bron van nz o z E s omhoog , terwijl het
zand der woestijn reeds lang de overblijffelen van het
naburige Ileroópolis, even als de golven der Roode Zee
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P HA R A Ö'S rosfen en wagenen , onder zijne fluivende
wolken begraven heeft. Nog zijn de puntige toppen van
den Horeb , nog zijn Sinai's grootfche gedaanten dezelfde , als toen hunne hoogten van den donder Gods
daverden, en de rotskloven dreunden van liet geklank der
bazuine , toen in o z E s hier fond voor het aangezigt des
Heeren. Nog fleekt de berg Hor,, waarop men A ä R o N
begroef,, zijn hoofd omhoog , omkranst van de groene
acanthus-ftruiken en van de cipresfen , tierende in onverzwalte kracht, en opent hij, even als vóór duizende
van jaren, het wijduitgefirekt gezigt over het vaderland
van j o B en van zijne hem vertroostende vrienden, offchoon federt dien tijd in de omliggende valleijen niet
alleen de item van het veertigdaagfche geween over israils hcerfcher en gezalfden lang is verflomd , maar meer
dan dertig eeuwen met de wisfelingen van hare •verfchillende volken en honingrijken zijn voorbijgegaan. De
oude rots , met de dubbele fpelonke , waarin men s AR A H
begroef en ABRAHAM, IZAIC en REBEKKA, is nog
dezelfde , die zij was , toen men het gebalfemd lijk van
JA C OB uit het land der vreemdelingfchap herwaarts
bragt , offchoon van de bosfchen van Mamre , die ginds
hunne groene gewelven over den tegenoverliggenden heuvel uitbreidden , nog maar enkele half onder de rotfen
verborgene wortelen en eenige oude flammen van den piftacie-flruik, even als van den altoos groenen eik, zijn
overgebleven. Bethlehems berg met de geheiligde grot
is door de verwoestende hand van den tijd gefpaard ; de
dalen en hoogten van Theköah ílaan nog op vaste fondamenten , hoewel geen herder van Thekóah hier met
gezigten en openbaringen des Heeren verwaardigd wordt.
Kedrons beek is lang opgedroogd ; maar nog werpen de
hooge Morijah en de Olijfberg hunne fchaduwen op het
fomber dal van Jozafat, offchoon de heerlijkheid des
Hemels, die eens hunne toppen omiiraalde, lang verdwenen is. De zegeningen van Garizim florten ook nu nog
als bronnen van levend water zich over de vallei van
Sichern, even als in de dagen , toen de kudden van j A.

614

AANSPRAAK.

c O B hier graasden, en de Samaritaanfche vrouw niet
het water uit den bornput tevens hoogere en onvergankelijke gaven ontving. De liefelijke dreven van Nazareth en de berg Tabor, waarop eens de heerlijkheid
Gods nederdaalde , vertoonen nog dezelfde gedaanten ;
offchoon de Kifon fints dien tijd zijne traag vloeijende
golven over de lijken van vele volken gewenteld heeft,
die hier werkten en Ureden: Nog verheft de Karmel
zijn hoofd boven het lage land , en ontwaart men de grot,
welke reeds lang geen F L 1 A s meer betreden heeft. De
aardbeving heeft Kana in Galilea , even als Tiberias en
Sap het , in eenen puinhoop verkeerd, maar onveranderd
rust de „berg der zaligheden" op de groene bergvlakte;
het gebergte van Medfcheifara fpiegelt zijn aangezigt ,
even als weleer, in het Galiléfche meir,, en van den hoogen Hermon druppelt de zegen van den dauw en van de
ftroomende beken op de omliggende velden. Naast de
rotsklippen van den Hoba kronkelt nog de bergpas langs
den ftroom , die van de hoogten fchiet, even als toen
AB R A HAM hier de Koningen van het Oosten verfloeg.
Even als vóór duizende van jaren, yalt dè winterfneeuw
en druipt de zomerregen op de toppen van den Libanon;
offchoon van het cederenbosch ílechts een armzalig overblijffel is Pcaande gebleven, en de aardbeving zelfs de
reuzenwerken van Baálbek gefchokt heeft.
Wanneer wij dus ons oog vestigen op de ons omringende zigtbare fchepping, zoo fchijnt juist het doode, de
gedaante van de rotsbergeti en van derzelver valleijen, datgene te zijn , wat altoos en onveranderd blijft beflaan ,
terwijl de gefchiedenis der volken , die in den loop der
tijden op de hoogten en in de dalen woonden , veelvuldige wisfelingen ondergaan heeft. Deze bergen , die in
den Nummulitenkalk bij Ghizeh en Kairq millioenen overblijffels eener lang uitgeIl orvene wereld der levenden bevatten, zij vertoonen zich daar, even als de nabij gelegene piramiden , als doodenvertrekken en bewaarplaatfen
van .het eens bezielde gebeente ; ook hetgeen in de natuur
onwrikbaar vast flaat, dat zien wij op onze fchoone aar-
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de in de graf heuvels , die uit de vroegste eeuwen der gefchiedenis van onze planeet dagteekenen.
Maar de zigtbare natuur heeft naar het uitwendige nog eene andere zijde , die zij aan het oog van den
vlugtigen befchouwer aanbiedt, welke allerwege meer de
gedachte aan den dood en de verwoesting, dan aan het
leven en de bewaring van hetzelve opwekt. Het waren
niet de hevig beroerde golven der zee, niet de orkaan ,
die, ten dage van de laatíie groote aardbeving, op den
Nijl-Vroom , of eenige maanden later in de zandvlakten
van de Araba , zich dreigend verhieven ; het was niet
het gezigt der fchepen , tegen , de rotfen van de kusten
der Roode Zee verbrijzeld, of der huizen van Nablus en
Tiberias , door de aardbeving omvergeworpen , welke
mij de yerfchrikkelijkfte en verderfelijkiie zijde •van de
krachtige natuur dier gewesten leerden kennen, doorwel
mijn reispad liep. Want alle deze verwoestende be--ke
roeringen in de natuur, ftorm en onweder en aardbeving,
hoe ontzettend en vreefelijk zij in ons oog ook fchijnen,
zijn ílechts. voorbijgaande. Reeds den volgenden dag na
de aardbeving, toen velen , die onder het puin begraven
waren , nog met den dood worítelden , wierp de zon weder , even als gewoonlijk, hare koesterende heldere liralen op den kalm geworden grond. Schrikkelijker dan al
het onheil , dat fnel voorbijgaat , en altijd flechts enkele
ianditreken teistert , was echter in mijn oog dat onophoudelijke en algemeene knagen der krachtige natuur van
het Zuiden aan haar eigen vleesch en gebeente in die
oorden, waar de mensch zijn regt, om te heerfchen en te
werken , vrijwillig of gedwongen opgegeven heeft.
Het is waar, de mensch , die deze íirekei bewoont,
draagt zelfs grootelijks de fchuld, dat de grond, waarop hij geboren is, kwijnt en verarmt. Hij heeft tegen
dezen grond vijandig gewoed, in plaats van denzelven
met kinderlijke liefde te koesteren en te verzorgen ; hij
heeft aan de bergen de befcherming en de kroon van
hunne bosfchen ontnomen; hij heeft in de rotskloven
en dalen , uit kwalijk berekende eigenbaat , zelf de groe-
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ne firuiken door de vlam vernield , en de ruwe herder
zet, ten verderve van het geheele land, dit wreede bedrijf nog altoos voort , enkel bedacht , om voor zijne
fchapen dezelfde grazige weiden te behouden. Deze ge
handelwijze heeft echter de weleer zoo rijk-dachteloz
gezegende landen , waar zij algemeen geworden is ,
niet alleen van derzelver fieraad voor het oog, of van
het voedfel voor den haard, maar ook van de meeste
bronnen en beken beroofd , die ze doorfueden. Want
even als verzadiging zich overal van zelf met behoefte
paart, zoo ílorten de waterachtige uitwafemingen van den
dampkring zich voornamelijk alleen op landíireken uit,
waar de plantenwereld als een aantrekkende zei111een tegen de aanwasfende kracht der wateren welig tiert , en
de ondervinding heeft in alle warme landen geleerd , dat
met de bosfchen tevens de toevoer van bron- en zoetwater, afgenomen of ganfchelijk verdwenen is. Doch al is
het, dat de mensch de fchuld draagt van het opdroogen
van den Kedron en van duizend andere beken en rivieren , die den bodem der landen weleer drenkten en vruchtbaar maakten , de ellende zou nogtans veel grooter zijn,
indien de natuur den mensch geheellijk miste, die haar
ten hoeder en ten wijzen befchikker gegeven is. De
dierkundige nafporingen der nieuwere tijden hebben in de
aloude gefchiedenis van het vaste land onzes werelddeels
het beftaan van een tijdperk aangewezen , toen deze nu
zoo fterk bevolkte flreken nog niet door menfchen, maar
daarentegen door èene ontelbare menigte van roofdieren ,
met name van hyena's, wolven, beeren en tijgerfoortige
dieren, bewoond werden. De duizende van hyena's,
welke in den verderen loop der tijden alleen in de omitreken van Kirkdale en in het beenderenhol aldaar bun
verblijf hielden, hebben , gelijk eene opmerkzame befchouwing van dezelve bewijst , zich niet alleen met het
vleesch en been van andere dierfoorten , maar van hun
eigen geslacht gevoed; die landen moeten, vóór dat de
groote watervloed den grond van deze moníters reinigde,
een fchouwfpel hebben opgeleverd, waarop levende we-
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zens tegen elkander woedden en wederkeerig elkander
verfcheurden, waarvan de verbeelding der thans levende
menfchen het verfchrikkelijke naauwelijks vermag te bereiken. Maar ieder land , dat, van den mensch ontbloot , aan zichzelf,, gelijk men zegt , overgelaten is ,
opent , hoewel in een' minderen graad , een ontzettend
fchouwfpel. Ten oosten van Thekoah grenst eene vallei
van holen aan de woestijn , waarin eenige bronnen haar
water uitflorten, en waaruit om die reden de natuurlijke
rijkdom der inheemfche planten nog niet geheel verdwenen is. In de fpleten der rotjen kirt de tortelduif, en
men hoort, bij het gezang van den leeuwrik in de hoogte , tevens het geluid van eenige andere zingvogels uit
liet geflacht der vinken. Maar tegen dit arm en weerloos hoopje van boschzangers en duiven woedt wreedaardig en zonder eenige verfchooning eene fchaar van roofvogels, welke ik nog nooit in eene zoo groote menigte
heb zien zamenfcholen. Zoo vindt men desgelijks op
vele andere plaatfen , welke door den mensch verlaten of
verwaarloosd zijn , een onevenredig overwigt van de vijandig verwoestende beftanddeelen en levende wezens boven
de zachter en bevalliger voorwerpen. Even als op den akker,, die aan zichzelven is overgelaten , het onkruid de
nuttiger gewasfen fpoedig verdringt, zoo neemt de menigte der vergiftige adders en der verfcheurende dieren in
het onbewoonde !and gefladig toe.
Maar -- zoo vragen wij -- is dan ook in de natuur,
zoo als zij op zichzelve beflaat , het beflendige , het altoos blijvende of altoos wederkeerende datgene , wat wij
dood noemen? Of fchijnt het niet, alsof juist in het
wederkeerig elkander verflinden van alle levende wezens
een hoofdtrek van liet leven zelf gelegen ware ? Is niet
de wet der doode froffen, de wet der zwaarte, het
eenige, dat in de zigtbare wereld altoos hetzelfde blijft,
en eindelijk alles tot zich trekt en met zich vereenigt ?
Doch ook dit fchijnt alleen zoo te wezen, gelijk, bij
eene naauwkeurige befchouwing , ons zal blijken. Het
is juist het wezen der zwaarte, 't welk ieder oogenblik
Vv
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getuigt , dat er een heerfchend middelpunt is , een algemeen verband, waardoor één ding in de zigtbare natuur
voor het ander, en ten laatfte alle dingen voor één groot
geheel beftaan. Dat verband, 't welk alle afzonderlijke
bellanddeelen onderling en ten laatfle in één groot geheel vereenigt, vertoont zich in onze zigtbare fchepping
onder de gedaante van behoefte en verzadiging , van
hongeren en zich voeden; maar even als de afzonderlijke zeilfleenen, waarin de aantrekkende kracht van het
ijzer woont , deze kracht niet zouden bezitten , indien
in het wezen van onze planeet nieteene algemeene bron
der aantrekkende krachten gelegen ware, welke door alle
idie afzonderlijke fteenen zich uitftort, zoo zbu ook het
wederkeerig opzoeken en ontmoeten van behoefte en ver
geenszins kunnen plaats vinden, be{lond er niet-zadign
eene algemeene bron van leven en werkzaamheid, rijk
aan die kracht, waardoor -het afzonderlijke het afzonder
opzoekt en ontmoet. Deze algemeene bron is van-lijke
een' geestelijken aard; het is de band van eene liefde
wier oog niet flaapt of ffuimert , die alles niet hare ar
omvangt en als op haar harte draagt. Juist daar-men
dat in de zigtbare fchepping het eene niet zonder-in,
het andere, beflaan kan , het eerie ,de vervulling van zijne
behoefte in het andere zoeken moet , is het bewijs gelegen, dat elk • afzonderlijk beflaan door geheel zijn wezen een ander beflaan aanduidt en daarop berust; dat
ten laatfle alle dingen berusten, op éénen algemeenen
grond van beflaan.
Even als de zon in ons wereldflelfel , zoo is in de
fchepping op deze aarde de mensch een zigtbaar middelpunt , in en door hetwelk de verbrokene orde der dingen
zich herfielt en voltooid wordt; een middelpunt, waartoe
alles zich getrokken voelt. Zonder den mensch en diens
toevoorzigt zou deze fchoone aarde , gelijk wij gezien
hebben, zeer fpoedig en op vele plaatfen in een verblijf
van verfchrikking en woeste wanorde misvormd worden:
het is des menfchen eervolle taak en de hooge roeping ,
hem door de natuur aangewezen , die verfchrikkingen te
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bef€rijden en te verwinnen , en alzoo de heerfchappij van
den geest boven die van het Iigchaam te grondvesten.
Want de orde gaat uit van den geest , van dien geest,
wiens werkzame kracht ten laatfle zelf, als de band der
zwaarte , de werelden in beweging zet en alle afzonder
Hij, de geest, is het, in-lijkegcharnzmoudt.
wien en voor wien alle dingen zijn , de vaste grond des
beflaans , dien alle beftaan en leven opzoekt , omdat het
alleen in en op denzelven zijn bellaan vindt.
Zoo hebben wij dan voor liet beftendige in de gefchie.
denis van de natuur en van ons eigen wezen den regten
naam gevonden ; dit befcendige is de geest , het eeuwige , het is G 0 D. Wat getuigt de zucht , om , door het
fichten van piramiden, aan den menfchelijken naam een
voortdurend aanwezen na den dood te verzekeren , anders , dan de waarheid , dat her leven des menfchen met
den dood des ligchaams niet ophoudt , maar dat na liet
leven des tijds eene eeuwigheid aanbreekt ? ' Wat zegt
ons de ondervinding, dat de gelieele fchepping hier op
aarde den mensch , die ze beheerscht en regelt, als de
verklaring van haar inwendig donker raadfel aanwijst,
anders , dan dat het de geest is , tot wien en voor wien
alles gemaakt en gefchapen is ? Alwat zich beweegt en
leeft, voelt zich getrokken naar dezen onwankelbaar vasten grond.
Ook datgene, wat de pelgrim en de wandelaar door zoo
menig land van den aardbodem , aan den Nijl en aan de
Jordaan, op den Sinaï , den Olijfberg en den Tabor;
met inwendige zielzucht zocht en' begeerde en als een
gevonden kleinood medebragt, was de diepgevoelde ondervinding, dat er iets is , 't geen onwrikbaar en beflendig is , waaraan de arme fterveling , waar hij ook zijn
moge, zich hechten kan , eene eeuwige Erbarming , die
hare menfchen als aan de hand eener moeder geleidt en
bewaart. Moge een iegelijk onzer dit beíiendige, 't welk
in het leven zoowel als in den dood ons eigendom blijft,
vinden ; moge hij , die het gevonden heeft , hetzelve in
een rein hart en met reine handen getrouwelijk bewaren!
Vv2
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IETS OVER DE WIJZE, WAAROP HET GENEESKUNDIG ONDERWIJS

Door E. C. BV CH N ER, Med.
Doctor te fImflerdam.

TE PARIJS 1S INGERIGT.

liet kan niet misfen, of het moet een ieder, die niet begeert fleeds bij het oude, voorvaderlijke te blijven volhar .den, belangrijk zijn te weten, welken gang de zaken bij andere volken nemen, omdat hij door de kennis hiervan wordt
in haat gelleld, derzelver toetland onderling te vergelijken,
het gebrekkige en verkeerde te vermijden, en hetgeen de on.
dervinding als goed en doelmatig heeft leeren kennen aan te
nemen. Van deze waarheid doordrongen , meende ik geen'
vergeeffchen arbeid te doen, door middel van dit Tijdfchrift ,
mijnen Landgenooten iets mede te deelen omtrent de wijze,
waarop het Geneeskundig Onderwijs te Parijs is ingerigt.
De geneeskundige falteit aldaar, die in de laatíie vijftig
jaren groote en belangrijke veranderingen heeft ondergaan,
is na de Julij-revolucie voor 26 Profesforen ingerigt, die de
navolgende -vakken onderwijzen : geneeskundige natuurlijke
gefehiedenis ; geneeskundige natuurkunde ; geneeskundige fchei.
kunde; pharmacie; anatomie; phyfiologie; hygiène; ziektekundige ontleedkunde; algemeene ziektekunde; bijzondere
ziektekunde; heelkundige ziektekunde; pharmacologie; operatie- en verbandleer; verloskunde; geregtelijke geneeskunde; geneeskundige kliniek; heelkundige kliniek; verloskundige
kliniek; gefchiedenis der geneeskunde. Bovendien is er een
Leeraar voor de praktifehe anatomie, alsmede een voor de
praktifche chemie.
Behalve de gewone Hoogleeraren zijn er 22 buitengewone
(aggregés en exercice), die door de gewone Hoogleeraren
kunnen gebruikt worden, om hunne plaatfen te vervullen;
waarvoor deze dan de helft van het vaste inkomen krijgen
van den Hoogleeraar, voor Wien zij onderwijzen. Eindelijk
een onbepaald getal bijzondere of privaat-onderwijzers (ag.
gregés Jfagiaires et libres), die zich echter allen profesfeur
noemen.
De gewone Hoogleeraren worden door concours aangefteld.
De beoordeelaars daarvan zijn 8 Profesforen der faculteit en
4 leden van de acadétnie royale de rnédecine, welke gezamenlijk de Jury uitmaken. De uitfpraak der Jury hangt af van
de verdiensten, die de candidaten zich door gefchriften en
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leeraren verworven hebben (titres antérieurs); van de waarde eener gedrukte verhandeling, welke zich over- het vak in
het algemeen uitftrekt, waarin men eenen Hoogleeraar verlangt, met opgave van de methode , welke bij het onderwijs
behoort te worden gevolgd; een gefchreven antwoord op eene
door het lot getrokkene vraag; 'eene les over eenig onder
na eene voorbereiding van 24 uren ; eene les , na eene-werp,
voorbereiding van 3 uren, over een door bet lot getrokken
onderwerp. De lesfen moeten een uur duren en zijn publiek.
Om tot het concours te worden toegelaten, moet de candidaat geboren of genaturalifeerd Franschman, 30 jaren oud en
Doctor in de Geneeskunde zijn. Gewoonlijk concurreren zij
eenige malen, vóór dat zij eene plaats bekomen , ende meesten zijn reeds verdienftelijke en beroemde mannen, wanneer
zij bij de faculteit worden aangefteld.
Het buitengewone profesforaat wordt op foortgelijke wijze
door concours verkregen.
Sedert het jaar 1829 wordt het geheele concours in de Franfche taal gehouden; terwijl hetzelve eenige jaren vroeger
van 1826-1829, niettegerflaande de dringendtle voorstellen
van de faculteit, in het Latijn plaats had, waaromtrent $ AB A TIER het volgende zegt: „ Une forte de refpecr pour la
langue Que parlaient C I C E R O N, TITE L IV E et T A C I T E,
engageait fans doute la faculté a props/er la langue vulgaire
-

;

et maternelle. Cependant le tonfeil p royal de l'univerftté en
décida autrement : il rejeta dune manière abfolue les diver/es
modifications propofdes par la faculté ; et ion vit, au grand
fcandale de la république des lettres , le barbarisme efronté
et l'iynpitoyable folécisme abandonner les colleges et venir,pour
quelque temps, établir leur domicile de prédilection dans l'amphithedtre de la faculté."
De jongelieden moeten , om als ltudent In de geneeskunde
te kunnen worden ingefchreven, ten minfte 16 jaren tellen,
offchoon de meesten 18 jaren oud zijn, en een getuigenis van
ontfag van het Lyceum overleggen. Zij hebben alsdan den
naam van bachelier ès lettres, en hebben verlof, om natuurlijke gefchledenis , natuur- en fcheikunde te hooren, maar de
overige lesfen niet eerder, vóór dat zij in deze vakken het
examen hebben afgelegd. Hierna hooren zij anatomie en phyfiologie, en bereiden zich voor tot het tweede examen, dae
over deze vakken loopt. Het derde examen ttrekt zich uit
over de In. en uitwendige ziektekunde; het vierde over de
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hygiène, geregtelijke geneeskunde, de leer der geneesmldde.
len , en de geneeskundige behandeling. Het vijfde of Iaatíie
examen handelt over de in- en uitwendige praktijk en verlos.
kunde. Na deze examina te hebben doorgeliaan, is men
verpligt eene disfertatie te fchrijven en openlijk te vefdedigen tegen de gewone en buitengewone Profesforen van de
faculteit.
De examina worden gewoonlijk afgenomen door twee gewone en eenen buitengewonen Hoogleeraar, en duren elk
twee uren voor vier fludenten. Wegens het groot getaI fludeuten (2 à 3000) en de vele examina is men verpligt, aan
verfcheidene te gelijk het examen af te nemen.
Van drie tot drie maanden moeten de infchrijvingen worden
herhaald , en de ftudenten zijn genoodzaakt na de vijfde infchrijving hun eerfe examen te doen, om fludent te kunnen
blijven; zijnde het wel vergund vroeger het eerfle examen
te doen; doch hetzelve na de vijfde infchrijving niet gedaan
hebbende, worden zij vervallen verklaard. Na de twaalfde
infchrijving moeten zij het tweede examen doen; terwijl de
overige niet dan na de zestiende infchrijving mogen worden
afgenomen.
Het jaar wordt verdeeld in eenen winter- en'zomer-curfus,
waarvan de eerfte in het Iaatst van September aanvangt en
in Maart eindigt; daarop volgt onmiddellijk de zomer.curfus , die in het begin van Julij eindigt; waarna, zoo, het
heet, 6 weken vacantie is, doch die inderdaad 8 à 10 weken duurt.
De fludietijd is vier jaren; maar, dewijl het laatie examen
eerst na zestien infchrijvingen kan worden gedaan, worden
er nagenoeg vijf jaren gebezigd, vóór dat men gepromoveerd
is. — De vier eerde examina beítaan alleen in ondervragen;
doch voor het vijfde moet de fludent zich des morgens ten
acht ure begeven naar het bureau van de faculteit, waar hij
volgens het lot eene vraag trekt over Benig onderwerp uit de
geneeskunde, die bij ten half een ure in het Latijn moet heb.
ben beantwoord; wanneer hij zich met de examinatoren
naar een der hospitalen begeeft, om twee zieken te onderzoe n
ken : hierna ondergaat hij het theoretifche gedeelte van het
boven vermelde vijfde examen.
Alle lesfen worden gratis bijgewoond; maar voor de vijfti n eerde infchrijvingen betaalt men (iedere à 50 fr.) 750 fr.
De zestiende kost 35 fr.; vijf examina (ieder à 30 fr. ) 150 fr.
-

-
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Voor het nazien der disfertatie geeft men 65 fr., en voor
het Doctor-diploma 100 fr.; hetgeen te zamen 1,100 fr.
bedraagt.
Weleer betonden er twee doctorale graden te Parijs, namelijk die van Docteur en Médecine en die van Docteur en Chirurgie. Sedert het jaar 1833 evenwel is deze tweede vernietigd en heeft men alleen den eertien behouden, welke het
regt geeft om de genees- , heel- en verloskunde uit te oefenen, waar men zulks begeert. Het geheele onderwijs Is
hiernaar ingerigt; gelijk uit het overzigt, dat wij daarvan boven gaven, duidelijk blijkt. liet is te wenfchen, dat deze
maatregel hier en elders navolging mag vinden, daar liet toch
bewezen is, dat de genees -, heel- en verloskunde niet van
elkander kunnen gefcheiden worden, en dat, om in een dezer
vakken uit te munten, men noodwendig met de andere behoorlijk moet bekend zijn, dewijl zij op de eenheid van het
menfchelijke ligchaam berusten.
De lesfen worden nagenoeg alle in hetzelfde gebouw en In
dezelfde zaal, die 1600 menfchen kan bevatten, gegeven,
van des morgens 8 tot des namiddags 4 ure in de winter- en
tot 5 ure in de zomermaanden, als wanneer er ook reeds ten
7 ure lesfen aanvangen. Het klinifche onderwijs heeft altijd
van 6 —10 ure des morgens plaats, alle dagen der week, , met
uitzondering van Donderdag; terwijl het theoretische onderrlgt alleen des Zondags geene plaats heeft.
De Franfche taal wordt tegenwoordig uitfluitend gebezigd
om te onderwijzen, examina af te nemen, en de disfertatie wordt in het Fransch gefchreven en verdedigd. Over
het meer of min doelmatige hiervan is reeds zooveel gefchre.
ven, en loopen de gevoelens der beroemdíle mannen zoodanig
uiteen , dat ik mij hierover niet zal uitlaten.
De Iloogleeraren te Par%js zijn gewoon, gelijk de advocaten en de afgevaardigden, voor de vuist te fpreken, en niet
te dicteren of voor te lezen. Dat dit tot oppervlakkigheid
aanleiding geeft, die men wel eens bij de Franfchen aantreft,
heeft men meermalen beweerd ; en offchoon ik dit ook in
geenen deele in twijfel wil trekken, kan ik evenwel uit eigene ondervinding verzekeren, dat, over het algemeen, de les.
fen zeer grondig worden gegeven. Een iegelijk is in flaat,
zich hiervan te overtuigen; want niet zelden bevinden zich
fnelfchrijvers in de zaal, om de lesfen op te fchrijven en te
doen drukken, De Gazette médicale en de Gazette des HJpi.
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taux bevatten er wekelijks eenige, en niet zelden worden de
lesfen van dezen of genen Hoogleeraar vereeuigd, als een ge
een der toehoorders uitgegeven. De pathologie-hel,dor
interne van A N D R A L , die ik hem grootendeels heb hooren
geven, is op eene dusdanige wijze in het licht verfchenen;
en die werk kan dan ook ten getuige fhekken, dat gemel.
de Hoogleeraar, offchoon voot de vuist fprekende , geens.
zins van oppervlakkigheid in het onderwijzen kan worden be.
fchuldigd.
Het groote getal fludenten in de geneeskunde te Parsjs,
die te gelijker tijd dezelfde lesfen bijwonen, heeft meermalen
tot de gegronde aanmerking aanleiding gegeven, dat het onderwijs in de natuur-, fchei-, plant- en ontleedkunde daar
te lande Ilechts voor weinigen vruchtbaar zijn kan, omdat het grootfle getal der toehoorders de fijne proefnemingen en beftanddeelen van het ligcbaam , wegens den
aftland , waarop zij zitten, niet kunnen waarnemen. Dit
Is allezins waar; meermalen overtuigde ik mij hiervan;
doch de faculteit zelve ílemt zulks toe, en heeft reeds ter
verbetering hiervan voordragten gedaan, die doen verwachten, dat hierin weldra op eene of andere wijze zal worden
te gemoet gekomen.
Dit bezwaar, hetwelk eene talrijke Akademie noodwendig
met zich voert , wordt evenwel reeds grootendeels opgeheven door het groote getal bijzondere of privaat-onderwijzers,
die er zich op toeleggen, om, voor een klein honorarium
(25 fr.) , met eenige weinige fludenten het onderwijs te her.
halen en hen tot de examina voor te bereiden. Deze bijzondere onderwijzers zijn daarom niet alleen voor de ftudenten van groot nut, maar ook nog omdat zij hunne fludie
leiden , waarmede zich de Hoogleeraren, uit hoofde van
hunne vele bezigheden en het groote aantal iludenten,flechcs
bij uitzondering kunnen bezig houden. Het theoretisch onder.
wijs, dat door mannen wordt gegeven, die voor het grootfie gedeelte zoowel binnen. als buitenlands met roem be.
kend zijn , hetwelk reeds bij voorrraad ter gunße getuigt
van de wijze, waarop zulks plaats heeft, en zich over al
de deelen der geneeskunde in het bijzonder uicftrekt, mag men
aannemen, dat naar den íland der wetenfchap en de behoefte
van onzen tijd is ingerigt. Ik hoop niet, dat men mij overdrevenheid en vooringenomenheid in deze zal ten laste leggen, waarvan ik mijzelven vrij kdn. Ik beroep mij niet op
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mijne eigene ondervinding alleen, maar op de blootlegging der
zaken en op de getuigenis van LA D I U s en D I E F F z N B A C H,
die in de jaren 1833 en 1834 eenigen tijd te Parijs hebben
doorgebragt, en na derzelver terugkomst hunnen landgenoo.
ten den toefland van het geneeskundig onderwijs te Parijs
gunftig hebben doen kennen.

(Het vervolg en flat hierna.)

DE GEEST DES CHRISTENDOM$.

(Vervolg van bi. $87.)
I. In de eerlle plaats zij opgemerkt, dat deze karaktertrek
in de Godsdienst van het Nieuwe Verbond , in letterlijken
zin, aan dezelve bijzonder eigen is; dat die, in foortgelijke
mate, tot geen ander flelfel behoort. Vergelijkt, ten aan.
zien der oplettendheid, welke zij vestigt op 's menfchen door.
gaand gedrag, ten aanzien der getrouwheid, met welke zij
hem op zijde blijft bij zijne meest gewone bezigheden, in zij.
nen handel en wandel bij de wereld, de .Christelijke met elke
andere Godsdienst, en gij zult bevinden, dat het de geest en
trekking van de laat(te, zoo wel als van elke verkeerde ge.
daante, het Christendom opgedrongen, is, flechts tijdelijke
en gedeeltelijke aanfpraken op de hulde en dienst der men.
fchen te makeü, ja hen, behalve op bijzondere dagen en met
betrekking tot bijzondere oefeningen, geheel aan zichzelven
over te laten. De Godsdienst is, uitgezonderd waar het zul.
vere Christendom verkondigd wordt, iets op zichzelve flaands,
van alle belangen des levens afgezond'erds, gelegen in zekere dingen, die men heeft in acht te nemen of te volbrengen, en die op zichzelve zeer plegtig en indrukmakend kun
wezen; in de herhaling van zekere woorden; in de open--ne
bare belijdenis van zekere formulieren, of in het volbrengen
van groote en op zichzelve :taande daden vaf zelfverzaking
of liefdadigheid. Uitfluitenderwijze aan onze Godsdienst , volgens vrije en milde begrippen, is het eigen, dat zij het ge_
heele leven, met al deszelfs deelen, openbare zoo wel als
bijzondere , maatfchappelijke en huifelijke, met den naam van
Godsdienstpligt verwaardigt. Zij alleen leert ons, dat er,
in ons dageljjksch verkeer met elkander, in de nederigfte bij-
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zonderheden, in elk lluk des gedrags, eene wijze van handeen en gevoelen is, di;, door Iemand opgevolgd, hem regt
geeft op den naam van een godsdienflig man en Christen. Zij
verzekert ons, dat eene godsdienflige geestgefleldheid niet minder wordt aan den dag gelegd door eerie fiille en nijvere oplettendheid op eens ieders eigene bezigheden, dan door gebeden en plegtige gebruiken. Nog eens, in het woordenboek
van elk ander ilelfel beteekent Godsdienst iets afgezonderds ,
geheiligds , eigenaardigs ; maar vooi het geoefend oor van
den verlichten Christen heeft dit woord een' geheel anderen,
veel ruimeren zin. Het is Hechts eene verfchillende uitdruk•
king voor het geheele leven, met al deszelfs werkzaamheid,
flil en geregeld volbragt, met al deszelfs aangenaamheden,
matig genoten , met al deszelfs fmarten , geduldig gedragen.
Het is de algemeene ontwikkeling en gelukkige, flandvastige
oefening van onzen natuurlijken aanleg, in al die opzigten,
welke tot oefening en ontwikkeling beflem.d zijn. Het is de
gezonde uitfiorting aller aandoeningen over derzelver natuurlijke voorwerpen. Het is de vervorming van hart en karakter, tot waar zij gefchikt zijn, al de deelen van den menfchelijken pligt te omvatten.
II. Vraagt gij meer bewijs, hoe geheel bijzonder Ligen het
aan het onverbasterd Christendom is, het geheele leven, met
al deszelfs voorvallen, binnen den kring der godsdienflige ver
te plaatfen; vergelijkt ons Christelijk leerf'elfel met-pligtn
de algemeene denkwijze der menfchen, en ziet, hoe ver het
deze te boven gaat. Men is in het algemeen genegen, grooten ophef van enkele uitflekende groote daden te maken. Onze beoordeeling van iemands deugd rigt zich veelal naar de
wijze, op welke hij bij eenige treffende gelegenheid handelde;
en wij loopen ligt gevaar, godsdieniiige uitmuntendheid bij
uitfluiting te flehen in de volvoering van zoodanige daden,
veeleer dan in het algemeene beloop van iemands leven. Wij
kunnen bezwaarlijk nalaten gunflig van iemand te denken,
wanneer wij van hem weten, dat hij naauwgezet is in uit
Godsdienst, of dat hij , bij eene of andere gelegen--wendig
heid, eene daad van edelmoedigheid heeft verrigt. De men.
fchen hechten doorgaans weinig of geen godsdienflige waarde aan zulk een gedrag en karakter, als zich alleen in de gewone betrekkingen des maatfchappelijken levens doen zien.
Als het grootfile, dat gij van iemand kunt zeggen, is, dat hij
een brave zoon of een lief hebbend broeder is, of dat hij on.
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buigzaam opregt en eerlijk in zijn beroep Is, zoo mag dit
alles zeer wél zijn ; maar het bewijst, naar de denkwijze van
velen, niets, ten aanzien van zijn hart en wandel, als een
waar Christen.
Doch niets fielt het algemeene denkbeeld, te dezen aanzien, zoo treffend in het licht, als de werking, gemeenlijk
op het hart des volks te weeg gebragt in tijden van groote
godsdieníiige opwekking, wanneer de menfchen meer dan gewone indrukken van vroomheid en godsvrucht fchijnen te ontvangen. Welk een afkeer ontflaat er doorgaans bij hen, die
daarin deelen, van die eenvoudige, huishoudelijke Godsdienst, als ik ze zoo mag noemen, van die uitnemendheid,
welke men verkrijgen en betoonen kan in den dagelijkfchen
wandel! Hoe walgt de opgewekte ziel van die nederige roeping, immer genegen zijnde haren lagen fiaat te verlaten, en
veel liever den post van eenen geestelijken leidsman op zich
te nemen! Ja, zoo ook gebrek aan de noodige bekwaamheden, of de kunne des voorwerps, het deftige eener openlijke
roeping ontzegt, zoo zal men echter den huifelijken kring
verlaten, den voet doen afwijken van de paden des dagelijk.
fchen levens, en zoodanige oefeningen opvatten, als best niet
de opgewekte aandoeningen der ziele flrooken. De verhevene
werkzaamheden van gemeenfchappelijk gebed en toefpraak zullen worden opgevat, bij gelegenheden en op plaatfen, welke,
met uitzondering van den naam alleen, al het treffende van
eene openbare Godsdienstoefening hebben.
Wanneer derhalve de menfchen het grootfte belang in de
Godsdienst fchijnen aan den dag leggen, toonen zij alleen,
hoe veel hooger de zedelijke toon des Christendoms getlemd
is, dan hunne heiligtte gewaarwordingen. IIet gros der geloovigen blijkt alzoo geenszins op de geestelijke hoogte van
hunne Godsdienst te zijn. I Iet Christelijk leertlelfel, regt
verflaan, houdt aanteekening van onze alledaagfche hartsgeíieltenis en gedragingen , van onzen maatfchappelijken handel
en wandel, van onze huifelijke zeden en gewoonten, hecht
daaraan de juiste zedelijke waarde, en brengt die in rekening
ter beoordeeling, van het karakter. En had het Christendom
de menfchen, ten aanzien hunner gevoelens, wezenlijk doordrongen, iedere godsdienflige opwekking zou gekenmerkt
worden door eene toenemende teederheid van geweten, niet
alleen met betrekking tot daden van uitwendige vroomheid ,
formen en teekens der Godsdienst, maar omtrent het dage.
-
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lijkfche gedrag en de natuurlijke verpligtingen van het men.
fchelíjli leven.
III. Laat ons, tot verdere toelichting van het onderwerp,
thans nagaan, hoe volkomen het ware Christendom te dezen
inftemt met fommige allerduidelijkíte voorfchriften der Rede
en klare befluiten vin het gezond verítand.
Waar wij zijn, wij bevinden ons bij onzen Schepper. En
uit de wonderbare wijsheid, in alle zijne befchikkingen doorftralende, is het natuurlijk befluit, dat onze voornaamfte ar
dat deel van zijnen wijngaard moet volbragt worden,-beidn
hetwelk Hij ons heeft aangewezen. En inderdaad, zoo wij
Hechts om ons rondzien, zullen wij welhaast genoeg te doen
vinden. Zijn wij kinderen? Dan hebben wij ouders te eeren
en te onderfteunen. Zijn wij ouders? Dan hebben wij een
groot werk te verrigren : zielen op te kweeken , door de uit.
nemendheid van haren aanleg en den glans harer uitzigten
onze (touttle bevattingen te boven gaande. Doch het is niet
noodig, alle de betrekkingen,op te fommnen, in welke de natuur ons plaatst. Uit elk derzelvén vloeijen pligten voort.
Allen leveren overvloedige bezigheid voor hart en handen. —
Daar het derhalve het voorfchrift der Rede is, dat 's menfchen dienst bij zijn leven gevorderd wordt In huifelijke,
maatfchappelijke en burgerlijke betrekkingen, zoo kan het
niet dan het Christendom vereeren, wanneer. wij zeggen, dat
het dit voorfchrift verflerkt en dezelfde fpheer van pligtsbetrachting aanwijst.
IV. Te meer vormen wij dit befluit, (dat onze voorname
pligt ons is opgelegd binnen onzen perfoonlijken kring) omdat
wij niet alleen zelve daar, waar wij zijn, zijn door de albe
wijsheid van God , en wij bezigheid genoeg voor-flurend
ons befchikt vinden in onze gewone verpligtingen, maar ook
omdat het blijkbaar is, dat men, zijne plaats wél vervullende, mag geacht worden toe te brengen tot het welzijn der
geheele menfchelijke familie.. Welk een droom van heilzame
uitwerkfelen zou de wereld doorvloeijen, indien ieder afzon.
derlijk mensch de pligten van zijnen fund, hoe nederig ook,
naar zijn uicerfie vermogen beoefende ! Welk eene zigtbare
werking is het gevolg van een helder lichtend voorbeeld van
naarfligheid, regtfchapenheid en iniuzaamheid jegens elk,
die met hem in aanraking wordt gebragt! De jonge mensch
bij zijne intrede in het werkzame leven, ziet op hem, die
zijne bewondering door nimmer feilende opregtheid en onbe-
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twekene flandvastigheid heeft weggedragen; en het is zijne
eerzucht, hem te gelijken, dien hij zoo diep eerbiedigt. Het
huisgezin, waar orde en goedwilligheid heerfcben, hoe beminnelijk doet het zich voor, en hoe gevoelt zich elk aan
om zijne huishouding op denzelfden voortreffelij.-gefpord,
ken voet in te rigten! Op gelijke wijze breidt de weldadige
invloed, die van den eenen op den anderen perfoon, van
het eene op het andere gezin overgaat, zich uit van gemeente
tot gemeente en van natie tot natie. De werking, welke een
land als het onze, met zijne vrije inrigtingen en flaatsre.
gelen, voortbrengt, en gefchikt is voort te brengen, op
den algemeenen toefland der wereld, is kennelijk onbereken.
baar. Hoe langer onze bijzondere voorfpoed duurt, en hoe
meer dezelve bevestigd wordt, te grooter zal de afkeer des
overigen menschdoms van de noodelooze beperkingen hunner
vrijheden en rust worden. Laat, er een vrije en gelukkige
Staat beftaan , en wat kan der betoovering van deszelfs voor.
beeld weêrfiand bieden (*) ? — Wanneer de naauwe betrekking tusfchen den afzonderlijken mensch en het geheefe
menfchelijk gefacht aldus blijkt, dan moet de eenvoudige
Godsdienst van j E z u s fchoon en waar geacht worden , bij
de opmerking van deszelfs bedoeling, dat elk de plaats, hem
door de Voorzienigheid aangewezen, naar zijn beste vermogen vervulle.
V. Maar, ten einde nog duidelijker in te zien, dat ieders
hoofdpligt in het leven hen betreft, onder wie de natuur
hem geplaatst heeft, fiel u voor een oogenblik aan uzelven
voor, als geheel gefcheiden van uwe beftaande betrekkingen,
weggenomen uit de plaats, die gij bef aat , en opgevoerd tot
eene hoogte, van waar de geheele wereld, het geheele veld der
pligtsbetrachting, voor uwe voeten ligt uitgebreid. • Vooronderfiel , dat gij dan geroepen werdt , zelf het tooneel uwer
werkzaamheid, de plek te verkiezen, waar gij zoudt meenen
met het beste vooruitzigt op uwe medemenfchen te kunnen
werken. Immers, daar iemand op diegenen, wier wijze van
(*) Op deze ingenomenheid van den Amerikaan met zijn
eigen vaderland valt zekerlijk af te dingen. En misfehien
zouden wij met ruim zoo veel regt op onze vroegere fiaatsinrigting kunnen wijzen, die althans aan Amerika zeker tot model veruirekte ! Doch de algemeene waarheid lijdt hierbij
niets. Vert.
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denken, gevoelen en (preken, wier gewoonten en manieren
met de zijne in overeenf'emming zijn, een veel gereeder en
zekerder invloed oefent, dan op dezulken, die hem door
eene andere leiding van gedachten en handelingen geheel
vreemd zijn, zoo zoudt gij u •gedrongen voelen, voor den
kring uwer werkzaamheden, tot dezelfde plaats weder te kee.
ren, vanwaar gij u, volgens de onderhelling, hadt zien weg.
voeren. Daar alleen, in uwen natuurlijken kring, zoudt gij
door diegenen omringd zijn, wier gevoelens en gewoonten met
de uwe in de naauwfle harmonie worden bevonden. Tot de
mededeeling van zedelijk en verttandelijk voordeel is er zekere gemeenfchap van gedachten en gewaarwordingen noodig
tusfchen degenen, die geven, en degenen, die ontvangen.
Er kan niet dan geringe voordeelige gemeenfchap tusfchen
dezulken betlaan, die in hunne veríiandelijke en zedelijke
vorming wijd van elkander verfchillen. Daarom is onze
voorname verpligting betrekkelijk tot diegenen, met welke wij
in alle deze opzigten het meest overeenflemmen. En met
wie fympathiferen wij, algemeen gefproken, meer, clan met
die van onze maagfchap en taal , met hen, die aan dezelfde
invloeden onderworpen waren, die tot de vorming van onzen
eigen' fmaak en leefwijze het hunne hebben bijgedragen V
Doch dit alles kan niet misfen onze gezegende Godsdienst te
verheerlijken, onzen eerbied voor dezelve te doen toenemen,
daar wij derzelver geest en ítrekking zoo eenflemmig met de
duidelijke en heilige uitfpraken van Rede en Natuur bevinden.
VI. Er komt nog iets in aanmerking, hetwelk , doende zien,
dat wij het eerst en natuurlijkst aan hen behooren, die ons
het naast zijn, op nieuw gefchikt is, om den liefelijken geest
der ware Godsdienst in een helder licht te flehen. Wij mogen hetzelve niet voorbijgaan. Het is namelijk eene opmerkelijke waarheid, dat, terwijl eenig voorbeeld van ongele.
genheid ,, in onze nabuurfchap voorgevallen, de levendigt}e aan
bij ons verwekt, daarentegen de uitgebreidtle en ontzet -doenig
een afgelegen deel der aarde plaats grijpende,-tendfiramp,
naauwelijks eene voorbijgaande aandoening bij ons gaande maakt.
Wij geraken buiten onszelven en worden doordrongen van medelijden op het gezigt van iemand, voor onze oogen eenig treffend
onheil ondergaande; maar de tijding van eene of andere groote
flad, in een afgelegen deel der wereld, door het vuur in een'
puinhoop verkeerd,' of door de pest uitgeítorven, kome tot ons,
en Hechts eene voorbijgaande aandoening van medelijden zal
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daarbij onze aderen doorloopen. Waarom Is dit zoos? Som
zullen het wellige aan de verkeerdheid onzer natuur-migen
toefc'hrijven; maar het laat eene verklaring toe, veel ver
voor den Schepper. Zoo wij door het lijden werden-ernd
aangedaan in juiste evenredigheid met deszelfs grootte, even
veel of het nabij en onder bereik onzer hulpe, of wel op
eenen afíland plaats had, waar geene vriendendienst mogelijk of
denkbaar is, zoo zouden wij geheel ongefchikt worden voor
de noodzakelijke bezigheden des levens. Wij zouden ons
in eenen toetland van gedurige aandoening bevinden en ons
leven in de bijtendile fmart doorbrengen. Naauwelijks zouden
wij tot eenig maatfchappelijk doel bijeenkomen, of een treu
zou ons bereiken, en ons fehreijende en met een-rigbet
hart
naar huis doen keeren. De wijsheid van God
gebroken
anders
gefchikt. De ellende, welke ons nabij en
heeft het
onder ons vermogen van herftel of opbeuring is , wordt, vol.
gens onze natuur, fierk door ons gevoeld. Maar het zoude
het lijden noodeloos hebben vermeerderd, waren wij even ge.
voelig gemaakt voor die rampen, welke, naarmate zij meer
van ons verwijderd zijn , te meer buiten ons bereik tot hulp
en verpleging zijn geplaatst. Het is waar', dat, naarmate
onze welwillende aandoeningen gekweekt worden, zij eenen
grooteren en fleeds verwijden omtrek doorloopen; maar het is
even waar, dat zij nimmer aangekweekt kunnen worden, dat
derzelver toeneming althans nimmer heilzaam te achten is,
tenzij ze eerst en voornamelijk te huis en jegens diegenen gekoesterd zijn, welke de Voorzienigheid binnen het bereik
van onzen invloed heeft gefield. Onze deelneming moge
door de verbeelding krachtig worden opgewonden en over
zeeën en woestijnen gevoerd, in het algemeen genomen worden wij flerk aangedaan door hetgeen nabij , en flechts zwak
door hetgeen verwijderd is. Daar nu ons gefiel zoodanig is,
zoo (lernt de gevolgtrekking, hieruit afgeleid, ten volle in
met den geest van het Evangelie, die otns leert, dat wij onzen
pligt het best volbrengen , wanneer wij onafgebroken trouw
bewijzen aan onze natuurlijke en gewone betrekkingen.

(Het vervolg en hot hierna.)
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Hij, die uit metaal of marmerfleen Godenbeelden vormt, of
ook Gods evenbeeld uit zulke (loffen weet na te bootfen , —
die helden, kunilenaars en wijzen in flandbeelden vereeuwigt,
hen en hunne daden in verheven of ingegraven arbeid vertoont, of op gedenkpenningen het dagboek van zijnen tijd
prent, die is een kunftenaar en verwerft zich eer en fchatten, zoo, namelijk, het geluk hem daarbij goedgunflig is; en
al brandt niet in zijnen boezem het vuur van het echte genie,
zoo kan zijne 'bekwame hand hem toch , in de meeste geval.
len , het dagelijksch brood verfchaffen. Weigert echter de
fortuin den door genie bezielden beeldhouwer, of ook den
minder begaafden, maar bekwamen kunftenaar, hardnekkiglijk, die ronde metaalfchijven, waaraan 's vorften wapen en
beeld tot borg der innerlijke waarde ílrekken moet, wee hun
dan, zoo zij op den inval geraken, hunne kunst te bezigen,
om zelven te vervaardigen, wat de wangunst van het lot
hen belet voor betere kunstwerken in te ruilen ! Want den
valfchen munter bedreigt de wet met brandmerk en galel.
tiraf, al waren zijne liempels ook tienmaal fchooner gefne.
den dan die der kroon.
Deze en foortgelijke gepeinzen hielden eenen man bezig,
die alle reden had zich daaraan over te geven; want voor
hem op de tafel• ftond een flapel glinflerende kroonen met
het leliewapen, wier heldere fchittering bij de armoedige
voorwerpen, welke haar in de duistere woning omgaven ,
geweldig af(iak , terwijl haar doffe loodklank bewees , dat
zij niet gefchikt waren, om in den nood des bewoners op
eene regtmatige wijze te voorzien. Het vertrek zelf was
niets anders dan eene foort van vochtig keldergat, verborgen
in den achtergrond eener donkere binnenplaats, welker lang
vierkant aan twee zijden door ontzaggelijk hooge-weipg
brandmuren ingefloten werd, boven welke de lange pijpen
van torenshooge, aan Parijs bijzonder eigene, fchoorfteenen
uithaken; aan de voorzijde zagen de beftovene venllers der
keukens, trappen en berghokken van al de zes verdiepingen
des huizes fomber uit op de enge ruimte, die desniettegenltaande een' nog veel minder treurigen en verlaten' aanblik
leverde, dan de achterwoning, welke van haar het fpaarzaatn
daglicht ontvangen moest. Doch , even gelijk in dit akelig
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verblijf de naakte muren, van wier natte en vergane fleenen
kalk en pleister reeds lang waren weggebro'kkeld; de ledige
haard, waarop een paar ftukken fleenkool kommerlijk lagen
te glimmen; het armelijke huisraad, tafel en floel, van ruw
dennenhout ineengeflagen, en het leger van ítroo , waarop
eene grove wollen deken gefpreid lag, het bitterfte gebrek
verkondigden; zoo getuigden andere voorwerpen, dat des.
niettemin een firaal van hemelsch zielelicht zich ook naar
dit affchuwelijk verblijf eenen weg had weten ce banen. In
alle hoeken Ponden of lagen, blijkbaar door eene kunstrijke
hand vervaardigd, menigerlel modellen van klei, die zoo lang
hunne gedaanten behielden, als de vochtigheid der plaats
zulks veroorloofde; want de kunttenaar, die dezelve gevormd
had, bezat niet eens de middelen om daartoe eene vastere
stof te bezigen. Tusfchen deze voorwerpen zag men ook
verfcheidene fnijwerken van hout, fiofferig en vuil, raar,
even als de kleibeelden, met den onmiskenb.aren indruk van
een' rijkbegaafden geest voorzien. Op een blok houts fond,
als het prachtlink en fieraad der ellendige fpelonk, een vrou.
welijk borstbeeld van gips , welks voetítuk met Griekfche
letters den niets minder dan Hellenifchen naam van F L o R e
deed lezen. De muren droegen allerlei wonderlijke omtrekken, door eene vaste meesterhand met houtskool gefchetst.
Op de tafel lagen, tusfchen voortreffelijke ceekeningen op
vuil papier, verfcheidene lcmpels en vormen; en nevens de
verleidelijke ,valfche munten eene groote gegoten medaille en
eenige gebrekkige, naar men zeggen zou zeer ontoereikende,
werktuigen, gelijk alleen de vindingrijke nood die maken en
gebruiken kan.
De kunitenaar woog de valfche kroonen in de hand, en
zeide: „ Heden nog niet, maar, bij den hoogen hemel!
morgen, zoo de dag van heden geene redding aanbrengt!
Hebben zij dan minder glans, zijti derzelver beelden en wapens minder fraai gevormd, dan op die des Konings? Voor.
oordeel is het toch , aan het metaal alleen de waardering toe
te kennen, welke eigenlijk aan de kunst behoort, en niet
aan de verachtelijke fiof. Zouden tien zulke fijnbewerkte
ílukken niet ten volle een mark zilver waard zijn? Dus
morgen, of ik wil niet P n N T R o u s heeten!"
Een kloppen aan de deur brak deze alleenfpraak af. „ Wie
is daar ?" bromde de man op een' gemelijken toon, terwijl
hij met overhaasting zijne vijffrankenftukken onder het holle
MENGELW.
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voetítuk van het pleisterbeeld wierp; „ zijt gij het, E— „ Ja , ik ben het, vaderlief! Laat mij binnen;
ik ben zoo koud." F A N T R 0 U S opende de deur, en binnen trad een tienjarig knaapje, het jeugdig evenbeeld des vaders. Onder zwarte, krullende lokken rondde zich, over
fijne wenkbraauwen, een breed en blank voorhoofd; uit diepe holten fchitterden, met bijna fpookachtigen glans, de donkere oogen; de ingevallene wangen droegen de bleeke kleur
der ellende, en de hoeken van den mond toonden den kramp.
pijnlijken kommer; een' trek, dien, om-achtigenrkv
des vaders lippen, de dikke baard verborg. „ Hier zult gij
u niet bijzonder warmen ,°" Zét P A N T R o U S;„ deze kolen
zijn juist gefchikt, om te doen voelen, hoe grimmig koud
het is. Wikkel u in de deken !" — „ Hier ben ik ten miníle bij u," hernam het kind, zich liefkozend aan,den vader
dringende, „ en dan komt mij alle ongemak veel dragelij.
ker voor. Reeds federt vier weken zendt gij mij gedurig
weg, en wilt mij den geheelen dag niet bij u hebben." —
„ Van morgen af zal dit anders worden, ED GA K! Gij moet
beginnen iets te leeren, om uw brood te kunnen verdienen." — „ 0 ja, brood!" zet de kleine met een' zucht;
„ hebt gij niet een klein fiukje, vader i"' De vader fchudde
treurig het hoofd , en an GAR vervolgde met kinderlijke
praatzucht : „ Ik geloof, dat het de honger is, die mij de
koil van daag zoo volílrekt onlijdelijk maakt. De goede Dame hier tegenover heeft heden geheel en al vergeten mij iets
te geven, en is zelfs niet voor den dag gekomen, dat ik het
haar herinneren kou." — „Bedelen moogt gij niet," graauwde de vader met drift , en , zag in wanhoop naar F L o R A's
beeld. Daar kwam het hem voor, alsof de firakke oogen
van het gips leven bekwamen, en hem liefderijk en vermanend tevens toewenkten. Met hernieuwde teederheid ftreelde hij de wangen van het verfchrikte kind, en zeide : „Maar
aannemen moogt gij toch, wat eene milde hand u reikt." —
„ Ik bedel nooit, vader 1" antwoordde het knaapje; „fchoon
mijne fpeelmakkers daarmede altijd eenige fluivers opdoen,
waarvoor zij zich dan wat lekkers koopen." — „ Wie zijn
uwe fpeelmakkers ?" — „ Wel, kreupele S T 0 F F E L , de
zoon van den kruijer aan den hoek, en dan H A N N E s met
het roode haar, wiens vader in dienst van den Koning is." —
„ Als wat ?" — „ Ja, den titel heb ik vergeten; doch
wacht -- ik geloof als flaaf." — „ Op de galeijen 2" —
GA R ?"
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„ Juist zoo. En dan nog...." — „ Zwijg; ik weet genoeg l" Met deze woorden begon P A N.T R O v s zijne armelijke kleeding, zoo goed dat gaan wilde, in orde te brengen,
en zet bij zichzelven: „ Mijn jongen mag en moet in zulk
eenen omgang niet . verwilderen. Mijne heillooze bezigheid
in de laatfile weken heeft mij gedwongen, hem aan zichzelven over te laten. Het was de eerfie booze vrucht der zon.
de, en zal.de laatfle zijn. Van E D GA R moet men eenmaal
niet kunnen zeggen: zijn vader heeft de flavenketen gefleept. "
Met een mannelijk befluit wendde r A N T R o v s zich nogmaals weg van de, verzoeking, welke hem naar de holte van
het borstbeeld wilde trekken, en, opdat hem het fmeekend
aangezigt van zijn uitgehongerd kind niet op nieuw aan het
wankelen mogt brengen, nam hij in gelaat en toon de uitdrukking van ftrenge hardheid aan, en riep, terwijl hij de
gegoten medaille met derzelver matrijs bij zich flak, den
knaap toe: „ Blijf in huis, EDGAR, tot dat ik terugkom;
ga niet van uwe plaats, en laat alles, wat hier in het rond
ílaat of ligt, onaangeroerd. Heden is het voor ons vastendag; morgen misfchien ook nog; maar overmorgen zal he
ftellig aan geen avondeten ontbreken, gij nimmer verzadigde
leêglooper ! Gesp u dus tot dien tijd toe den hongerriem wat
naauwer, en vooral hoed u voor .bedelen, dat zeg ik u!
Hebt gij mij verflaan ?" Zonder antwoord 'af te wachten,
of ook Hechts een' terugblik te wagen, fnelde hij heen.
Des vaders ongewone hardheid, zijn liefdeloos affcheid
deden de ziel van het kind gevoelig san, maar verwekten te
jeugdige gemoed, verbittering en trots. „Heden-vens,iht
den geheelen dag, morgen ook nog, en overmorgen tot het
avond wordt? Dat is een lange tijd!" riep de arme ED G A a;
,,,middelerwijl is het maar het best, dat ik ga liggen fierven." Zich aan dit treurige denkbeeld overgevende, bleef hij
eene geruime wijl in dof gepeins zitten, zonder opmerkzaam.
held zijne blikken over de hem welbekende voorwerpen laten.
de rondgaan, tot eindelijk het vermoeide oog door F L O R A'S
beeld getroffen werd, en zijne gedachten eenen nieuwen loop
namen. „ 0 gij lieve moeder !" zeide hij, terwijl hij de
handen vouwde, „ waarom hebt gij ons verlaten? Toen gij
nog bij ons waart, leed lit nimmer koude, want gij verwarm.
det mij in uwe armen, aan uw hart; nooit bleef ik een' ge
dag zonder eten, want altijd hadt gij nog een korstje-heln
voor mij bewaard; ik behoefde op de hoeken der !traten
Ww 2
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geen gezelfchap te zoeken, want steeds mogt ik bij u blij.
ven en u overal vergezellen. Wilt gij dan nooit , nooit wederkomen? Hebt gij dan niets meer voor uwen armen, kleinen EDGAR?" -- Eensklaps rukte hij de half geflotene
oogen wijd open, en veegde met zijne mouw de tranen af,
die dezelve verdonkerden, want het was hem voorgekomen,
alsof eene (malle zilverftreep van onder het beeld naar bui.
ten glinsterde. Nieuwsgierig trad hij nader,, trok aan het
blinkende voorwerp, haalde een geldfluk voor den dag,
en riep vol verbazing: „ Een ftuk van honderd fous! 0
booze, booze vader ! zoo rijk zijt gij , en laat mij van Bonger herven;' Hij hief den gipskop aan den eenen kant een
weinig in de hoogte, en toen hij nu, onder denzelven, den
geheelen (chat gewaar werd, den hoop groote geld(tukken,
zooveel als hij er nog nimmer bijeen gezien had, ging hij met
!tijgende verbittering voort: „ Dat zou moeder nooit gedaan
hebben ! Maar vader wil mij laten verhongeren, om mij kwijt
te zijn. Heeft hij mij niet een' nooit verzadigden leêglooper
genoemd? Ik doe geen kwaad,, als ik hem een van die auk.
ken wegneem; hij heeft er zoo veel, dat hij het niet eens
bemerken zal." Zoo fprak het knaapje, én evenwel aarzel
hij,, want zijn geweten (prak anders dan zijne begeerte;-de
hij peinsde, en, na zich lang bedacht te hebben,-zesde hij
weder: „ Maar het was toch altijd een diefftal, al merkte
vader het ook niet.. Misfchien weet hij ook niets van den
(chat, dien zeker moederlief hier voor ons bewaard heeft. Het
zal best zijn, dat ik wacht, tot dat hij te huis komt." Zoo
bleef hij dan (laan , de begeerige hand nu eens nitfiekende,
dan weder terugtrekkende, prijs gegeven agn de eerfle zware verzoeking van het menfchenleven, den ftrijd tusfchen
honger en geweten.
Middelerwijl vervolgde r A N T R o U s zijnen weg Iangs de
flraten van Parijs. Waar hij de deuren niet gefloten vond,
vond hij het toch de harten, en ílechts zelden was eenmond
medelijdend genoeg, om hem woorden van troost of ijdele
beloften van afgelegene uitzigten te doen toekomen, tot dat
de nacht naderde en zijne moede voeten hem verdere dienst
begonnen te weigeren. Toen eindelijk brak , onder den last
zijner eigene ellende, en onder de gedachten aan zijn dierbaar kind, de gebogen kunflenaarsfierheid geheel en . al.
Met den moed der zelfopoffering wendde bij zich tot de ne.
deriger burgerlijke handwerken , hield aan om de plaats van
-
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ambachtsgezel , en voelde zich gelukkig, toen hij in dit aan.
zoek flaagde. Met den klokílag van tien ure betrad hij zijne
woning, in den zak een klein voorfchot op zijn toon en
eenige gekochte levensmiddelen, in het hart nieuwe hoop en
vertrouwen.
Het kelderhol was donker, en, toen de terugkeerende vader ED GA R riep, ontving hij geen antwoord; evenwel was
de deur niet gefloten. „ De kleine kan niet ver zijn ," zei
P A N T R O U s, terwijl hij de Iamp aanflak en eenige kolen
op den haard fchudde; „ waarfchijnlijk is bij in den donker
bang geworden en naar de buren geloopen. Her is mij aan
kan ik ongefoord de getuigen van mijn misda.-genam;u
voornemen
vernietigen." Met deze woorden hortte hij
dig
de valfche muntilukken in een' kleinen fineltkroes, welken
hij onder de tafel plaatíie, en ging, om, op de vijfde verdieping des huizes, bij eenen bekende, een'. blaasbalg te
leenen.
De arme P A NT R oust hij was te laat gekomen; want ,
toen hij weder afgeklommen was, namen hem twee dienaren
der policie gevangen; zijne woning was door lieden met norfche troniën bezet , en de Commissaris was bezig op te fchrij.
ven, wat hij êr zag en vond. — De ongelukkige E D c A R was,
na lang worfielen, voor de gedurig magtiger wordende verzoeking eindelijk bezweken. Twee uren vóór dat de vader te
huis kwam, had het kind het noodlottige muntftuk naar eenn
bakker in de buurt gebragt, en hetzelve, in zijne begeerte en
onnoozeiheid, met zooveel drift op de toonbank geworpen,
dat de loodklank terfiond het gevaarlijke geheim verraden had.
E D G A R'S vader Is thans ook in 's Konings dienst!

JOHN LILLIE.

(£ene Epifode uit de Levensgefchiedenis van Koningin
ELIZABETH van Engeland.)
Sedert ELIZABETH den troon beklommen had, waren
reeds eenige jaren verloopen, toen zij,het belluit nam, om
de Hoogefcholen te Oxford en te Cambridge, destijds de
beroemdfle van geheel Europa, te bezoeken. Hiertoe-begaf
zij zich , in het begin des jaars 15643, van Loseden derwaarts.
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Rectoren en Profesforen der belde Univerfiteiten, aan wel.
ke de liefhebberij der Koningin bekend was, hadden federt
lang om de eer van haar bezoek aangehouden, en de tooneelvertooningen, welke zij ter viering van hetzelve geven
wilden, twee jaren lang voorbereid. Den 10den Mei kwam
ELIZABETH, met haren, gelijk altijd, prachtigen floec, te
Cambridge aan. Reeds terftond , den volgenden morgen, vatte zij hare gewone werkzaamheden weder op, arbeidde gedurende deli ochtend met hare Raden, ROBERT DUDLEY,
WILLIAM P A lt B. en den Staatsfecretaris WILLIAM C Ec I r, en gaf vervolgens gehoor aan -de geleerden en letterkundigen. Na het middagmaal woonde zij de openbare dis
bij, en des avonds was zij tegenwoordig bij het-putaién
opvoeren der tooneelftukken, welke de'fcudenten vervaardigd
hadden en fpeelden. Toen zij voor de derde maal in den,
met4 groote kosten, opzettelijk tot deze vertooningen ge..
bouwden fchouwburg verfcheen, zou men er een ftuk geven, hetwelk ten onderwerp had: de voorkeur van den ongehuwden boven den gehuwden staat.
Het fink begon. Teríiond bij het eerfie tooneel gevoelde
zij zich, door den geheel nieuwen Ilijlvorm, waarin het gefchreven was, als weggefleept. Elke phraze was figuur of
zinfpeling; elk woord fcheen haar eene metaphoor. Overluid
gaf zij haar genoegen aan de haar omringende Hofgrooten tee
kennen.
Nu trad een nieuwe perfoon ten tooneele; een jongman, zoo
bleek, Irret eene zoo aandoenlijk zoete flem, eenen zoo weemoedig lijdenden blik, dat zij alle anderen nevens hem vergat.
„ Wie is toch deze laatst opgetredene ?" vroeg zij, zonder
hierbij eenen blik af te wenden van den jongeling, die haar
als betooverd hield.
„ J on N L I L L I E, de fchrijver dezer pasquinade," antwoordde de Graaf VAN ARUNDEL.
„ Eene pasquinade I" herhaalde ELI Z A B E T Ii, met verachting de fchouders ophalende, en verzonk op nieuw in
het aanfchouwen des jongelings. J OII N LILLIE, van zijnen kant, hield, bijna gedurende de geheele voorftellíng,
zijnen blik op de Koningin gevestigd. Zoo dikwijls er eene
plaats voorkwam, ja welke van liefde gefproken werd, zag
hij ELIZABETH aan, en in zijne woorden fcheen eene
Poort van hulde te liggen. Deze vleijende allegorién bragten
de Koningin bijna buiten haarzelve; herhaalde malen gaf zij,
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door handgeklap, aan j a n N L 1 L L I E, beide als dichter en
akteur, hare voldoening te kennen. Alle aanwezigen zagen
elkander aan, vol verwondering, dat de Koningin eenen tu dent met zooveel onderfcheiding bejegende.
Gedurende de eeríte dagen, die op deze tooneelvertooning
volgden, was E L I Z A EET x zwaarmoedig. Op raad van haren lijfarts, begaf zij zich, ten einde zich afleiding te ver
Toen zij de-fchaen,itudormUnvefit.
zaal binnentrad, verdwenen plotfeling ;ie nevelen van haar
voorhoofd; een ligte blos ging over hare wangen; het lachje
keerde om hare lippen terug: zij had in de diepte van een
veniier den jongeling ontdekt, wiens beeld haar federt eenige dagen vervolgde. Ook j o H N Li L LIE was bij haar ge
getroffen, dat hij eensklaps verbleekte, en-zigtodan
zich aan het venílerkozijn moest vasthouden, om niet op den
grond te zijgen.
Terwijl de voornaamße geleerden nu vervolgens hunne
wetenfchap voor haar uitkraamden, bleef de Koningin deeds
afgetrokken en ondeelnemend; van tijd tot tijd rustte haar
oog op J O H N L I r, L I E. Weldra vestigde eene bijzondere
omítandigheid hare ganfche oplettendheid op hem; de fludent
naderde fchroomvallig den troon: de beurt, om te fpreken,
was aan hem.
Èene ifrophe, welke hij opzegde, in den geest dier tijden
vervaardigd, verwierf, hoe ongevallig zij ons thans ook zijn
zou, den vollen bijval der Koningin; zij luidde aldus: „Drie
lijnen worden tot den driehoek vereischt ; met de eeríle begint hij , de tweede zet hem voort, en voleinding geeft de
derde. Even zoo vereischt de liefde drie deugden: gevoel,
dat het hart verlokt, fiilzwijgendheid, die de hoop vergroot,
en Handvastigheid, die het werk bekroont. Waar eene dier
lijnen ontbreekt, is geen driehoek mogelijk; waar eene dier
deugden gemist wordt, beílaat geene liefde."
De Koningin, welke haarzelve genoeg meester geworden
was, om openbaar te durven fpreken, zeide tot den fludent,
dat zij van zijne dienstvaardigheid verwachtte, dat hij zijne
geopperde ílclling zou verdedigen; en al de dames, gelijk
ook de meeste hovelingen , iets willende doen hetgeen zij
oordeelden der Vorflinne aangenaam te zijn, herhaalden het
door haar geuite verzoek.
Zoo liepen verfcheidene dagen voorbij , gedurende welke
de ,t}udent zijne thefis verdedigde. Middelerwijl maakte de
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wederzijdfche liefde fnelle voortgangen, zonder dat men her
elkander deed blijken, de jongeling uit eerbied, de Koningin.
uit fierheid.
Kort daarna begaf de Koningin met het geheele Hof zich
naar Oxford. Den fiudent had zij tot haren Voorlezer en
Geheimfchrijver verheven. JOHN LI L L IK Ontving alle ver
zoekfchrifcen, en had tot ambtspligt, dezelve te beantwoor.
den, en in naam van zijne koninklijke gebiadfter gelukkigen te
maken.
Deze was, federt LI L L I E tot haar gevolg behoorde,
naauwelijks meer te herkennen. De opgeruimde, levendige,
zich heeds met bevalligen zwier vertoonende vrouw was in
fombere zwaarmoedigheid verzonken. Zij verfmaadde het,
en ARUNDEL
hare listige coquetterie tegen LEICESTER
EI
te laten fpelen. Zelfs had zij, tot niet gering gevaar van
haren troon, hare beide gewezene gunftelingen durven drei.
gen. Beide toch waren magtig genoeg, om, aan het hoofd
eener partij, burgerkrijg in het Koningrijk te verwekken.
Dit alles rekende ELIZABETH voor niets; zij zag niets
dan J OH N L I L L I E. Doch, in weerwil van al de onder.
fcheidingsblljken, waarmede zij den jongeling overhoopte,
verborg zij hem hare liefdedrift, ten einde hem niet eerzuchtig en ijdel te maken. Zij vergenoegde zich met hem te beminnen, zonder dat hij het wist, en zich door hem te laten
beminnen, zonder dat hij het haar zeide. Somwijlen fchoot
haar, in eenzame uren, eene gedachte door het brein, die
hare geheele ziel in gisting en verwarring bragt. Zij overpeinsde de mogelijkheid, Om j 0 H N L I L L I E tot Koning te
maken; tot minnaar nooit !
Nadat de Koningin eene volle maand te Oxford vertoefd
had, keerde zij den 22ften October naar Londen terug. Den
volgenden dag helde men haar, dringender dan immer, voor,
hoe redenen van Staat gebiedend vorderden, dat zij een huwelijk aanging, of ten mince eenen opvolger benoemde.
De Graven PEMBROKE, ARUNDEL, LEICESTER en
WORCESTER ondersteunden dezen raad uit alle krachten,
vermits ieder hunner hoopte, door haar tot gemaal gekozen
te zullen worden. WILLIAM CECIL daarentegen, die als
Staatsfecretaris onder haar het grootfte aandeel aan het rege
ontried haar zulk eene verbindtenis. Toen nu-ringsbefuhad,
EL I Z A B E T H de raadsvergadering verlaten had en zich alleen
bevond, verviel zij in een diep gepeins; zuchten en tranen
-
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leverden bewijs, hoe liefde en verßand in haar binnenste theden; eenige oogenblikken knielde zij op haren bidftoel neder, flond iets bedaarder op, trad naar de deur van het veer.
trek, riep eene harer vrouwen , en beval haar, j on N L ILLIE, haren Secretaris , te roepen. Toen zij beiden hoorde
aankomen , trad zij hun te gemoet. De Kamerjuffer bleef in
het voorvertrek, om den Secretaris den geheimen trap weder
af te leiden, langs welken hij in de tegenwoordigheid der
Koningin gebragt was.
„ Wat beteekenen die bloedvlekken op uw wambuis ?"
vroeg EL I Z A B E T H, met kwalijk verheelden fchrik. —„ Die
bloedvlekken ?" zeide L 1 L L 1 E verlegen, terwijl hij de hand
aan zijne borst bragt; „ ik weet niet... uwe Majesteit...
ik moet mij hier of daar bezeerd hebben." — „ Dat is het
niet; dat zou zoo niet bloeden. Zeg mij, zeg terflond, wie
u gekwetst heeft, en het zal gewroken worden." — „ 0!
Ik behoef geene wraak; iemand had de Koningin gelasterd,
en ik heb hem daarvoor getuchtigd." -- „ Mij ? ... dus om
mijnentwille?" riep zij met vervoering uit, en vervolgens
bedaarder voortvarende: „ doch ik beveel u," voegde zij er
bij, „ dat gij, een mij getrouwe en nuttige dienaar, uw le•
ven voor mij bewaart, tot dat er eene gelegenheid mogt voor
waarin wezenlijk gevaar mijne koninklijke perfoon-komen,
bedreigde !" — „ Ik zal gehoorzamen ," flamelde LI LLIE, en hield het oog op den grond gevestigd; ook de Koningin Rond met nedergeflagene oogen voor hem; eindelijk
brak zij het ftilzwijgen. „ J 0 H N L 1 t. LIE," zeide zij met
eenige verlegenheid , „ ik wilde u over het verlangen van
eenigen mijner Ministers raadplegen." -- „Wat kan ik daarover zeggen ?" antwoordde j 01111 L 1 L L i E droefgeestig.
ELIZABETH had wel gewenscht, dat hij zich minder kort
had uitgedrukt, doch, daar zij zijn antwoord wel vooruit
aarzelde zij in angílig flilzwijgen; de Koningin moest-zag,
eindelijk voor de vrouw onderdoen. „ Gij fchijnt te lijden ?"
ging zij voort. -- „ Ja wel, Mevrouw, ik lijd zeer." —
„ En waardoor dan `?" vroeg E 1.1 Z A B E T H met grootere
deelneming, dan zij tot nog toe had laten blijken. — „ 0!
het is niets, niets dan een droom," hernam J OHN LIL LIE,
over geheel zijn ligchaam bevende. — a Een droom 7" zei.
de zij met een' zucht, die hare borst verligtte; „ o! vertel
het mij; kom, laat ons gaan zitten !"
E L I Z A B E T H dankte hem in haar binnenfle voor de wen-
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ding, welke hij koos, om het gevoel harer hoogheid niet te
kwetfen.
„ Nu, en uw droom ?" vervolgde zij, toen zij gezeten was.
Ik. was, gelijk ik werkelijk ben," fprak JOHN LILLIE,
„ de getrouwste uwer dienaren; ik aanbad eenevrouw, eene
vrouw fchooner dan de bewoners dezer aarde; haar gang was
zoo edel en zoo aanlokkelijk tevens; haar gelaat, offchoon heeds
dat eens Engels, was fomwijlen eenigzins fireng, doch hare
blonde lokken, zacht als zijde, temperden de achtbare majesteit harer trekken. Deze vrouw, die mij op haren verheven' weg gevonden had, had mij opgerigt en tot zich genomen, want zij is goed en medelijdend; ondanks mijn ver
gelaat, door vasten en waken uitgeteerd, ondanks mij_-blekt
ne armoede, veroorloofde zij mij, mij aan haren gouden
mantel vast te houden; zij verhief mij tot haren vertrouwe.
ling; het was. ... eene groote en magtige vrouw !"
„ En toen ?" fprak L LI Z ABE T Ii, naauwelijks ademhalende. — „ Toen? De eerbied, welken ik voor dit magtig en edel wezen gevoelde, veranderde weldra in de hevigfle
liefde, in een' dier geweldige hartstogten, die den dood geven !" ... — „ Gij hebt gelijk , LILLIE," fprak de Konin.
gin; „ er zijn hartstogten, die dooden; maar gavoort..."„ Ik zie haar nog voor mij ," vervolgde LILLI E treurig,
„ die goddelijke vrouw, hoe zij fomwijlen een' blik op mij
liet vallen, die de hoop op het hoogíte geluk bij mij deed
ontgloeijen; fomwijlen ook zag zij mij met weemoedig medelijden aan, want de grootmagtige vrouw wist wel, dat van
haar tot mij de affland te verre was; dat het aan haar fond,
tot mij af te dalen, niet aan mij, vermetel tot baar te willen opflijgen; dat, waar de magt haren zetel heeft, de magt
bevelen moet." — „ Ja! ja ! zij weet het," riep E L I Z A.
BETH, in den zwijmel der liefdedrift; „ gij hebt gelijk,
LILLIE; de Koningin, van welke gij fpreekt, — want immers gij hebt mij gezegd, dat het eene Koningin was, niet
waar? — die Koningin, om uwe liefde te beloonen, maakt
u tot Koning. " — „ Wat zegt gij ?" riep L ILL I E, zich
voor hare voeten werpende; „ het kan niet zijn! het is onmogelijk!" — „ Aan de magt !iaat het, te bevelen; gij hebt
het gezegd." — „ Maar, edele Koningin, denk aan uwen
roem, aan uw volk, aan de nakomelingfchap ... denk aan
uw leven !" -- „ Ik bemin u ," riep E LIZ A BET H , dronken van liefde, terwijl zij met beide de banden den jongeling
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het hoofd vatte en hem eenen kus op het voorhoofd drukte.
„ Vaarwel! het is avond; zoo Braks vergadert de Raad; gij
zult in denzelven verfchijnen; ik zal, in uw bijzijn, aan allen mijnen koninklijken wil verkondigen:'
Het was elf ure des avonds: de Koningin zat voor in ha.
ren Raad; zij werd zigtbaar gedurig ongeruster; onophoudelijk wendde zij het hoofd om, als verwachtte zij iemand, en haar mond opende zich elk oogenblik, áls wilde
zij eene vraag doen, doch het woord flierf haar op de bevende lippen. De raadsleden befchouwden haar met bezorgdheid. Slechts twee derzelven zagen elkander grimlagchend
aan. De diepe flute, die ontilaan was, trok eindelijk de
Koningin uit hare mijmering. Op dit oogenblik trad de Graaf
A RU N DEL binnen. „ Zijt gij mijnen Secretaris niet ont.
moet, Heer Graaf?' vroeg zij hem met gedwongene onverfchilligheid.
,,, Neen , uwe Majesteit," was ARUNDEL'S
antwoord.
„ 0 1 daaronder ligt eene helfche kuiperij verborgen," riep de Koningin, op eens losbaríiende, met vree
dreigende flem; „ maar vroeg of laat zal ik het ont--felijk
dekken, en dan, wee! wee !" Met deze woorden brak E LIZA B E T H de raadzitting op, en week naar hare vertrekken,
nadat zij allen een' fchrikwekkenden blik had toegeworpen.
Des anderendaags haalden fchippers op den Theems het lijk
eens jongelings uit het water; zij bemerkten, dat bij een'
fteek in de borst had. De Alderman, dien men er bij riep,
vond in het wambuis van den vermoorden een gedicht, waarin de bekoorlijkheden en voortreffelijke hoedanigheden der
Koningin, met al de geestdrift van eenen met wedermin bel oonden minnaar, bezongen werden. „ Duizendmaal gezegend zij de dag," dus' las men onder anderen in dit vers,
„ waarop een fchoone mond mij zeide: Ik bemin tu!" Door
een zonderling toeval , was de dolkfteek juist door den naam
van den opffeller gegaan en had dien onleesbaar gemaakt;
men kon niet bevroeden, wie hij was. „ Een krankzinnige;'
fprak de Alderman.
--

—,

BRIEF VAN SCHILLER, OVER DE UITVOERING ZIJ)ER
TOONEELSTUKKEN.

Over de opvoering, te Manheien, op den 28 Januarij 1785,
van zijn fink, Kabaal en Liefde, fchreef s C II I L LE R den
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volgenden morgen aan DALBERG: „ Ik weet niet, aan
welk raffinement van Haarkunde Ik het eigenlijk moet toefchrijven, dat onze heeren akteurs — ik meen echter niet
allen -- onderling de overeenkomst getroffen hebben, om
flechten dialoog door goed fpel te verheffen, en goeden door
flecht fpel te bederven. Het is waarlijk wel het geringde
der blijken van achting, welke de tooneelfpeler den dichter
kan geven, wanneer hij zijnen tekst goed van buiten leert.
Ook deze kleine voldoening heb ik niet mogen genieten. Het
kost mij fours uren arbeids , om aan eene periode de bestmogelijke ronding te geven; en is mij dit nu gelukt, dan
wacht mij de fpijt, dat de tooneelist mijnen met zoo veel
moeite voltooiden dialoog niet eenmaal in zuiver Duitsch
overbrengt. -- Sedert wanneer is het dan mode geworden,
dat akteurs hunnen auteur de les lezen 2 — Gisteren heb Ik
die fpijt meer dan ooit gevoeld. Door het onachtzaam befluderen der meesten , werd Kabaal en Liefde geheel en al aan
flarden gefcheurd. In plaats van mijnen tekst, heb ik niet
zelden onzin moeten hooren. -- Mijzelven, wel is waar,
kan hieraan weinig gelegen zijn; want ik geloof te mogen
beweren, dat tot beden toe het tooneel door mijne Hukken
meer gewonnen heeft, dan mijne hukken door het tooneel.
Nimmer ook zal ik mij in het geval brengen, de waarde van
mijnen arbeid van hetzelve afhankelijk te maken. Doch,
daar ik toch eenmaal, van het tooneel alhier, openlijk moet
fpreken, kon mij de zaak niet onverfchilllg blijven, Ik geloof en hoop, dat een dichter, die drie flukken op het tooneel gebragt heeft, waarvan de Roovers er een is, eenig regt
heeft zich te beklagen, wanneer hem de vereischce achting
niet bewezen wordt." — Deze brief voert kortweg de onderteekening :„ R. (Raad) S C H t LL ER." (S)
(*) In hoe verre de inhoud van dit fchrijven ook op on.
ze Nederlandfche Schouwburgen van toepasfing zij , wil Redacteur niet beffisfen, maar achtte het niet geheel overbodig, onze vaderlandfche Tooneelisten op hetzelve opmerk
te maken.
-zam

EENE ELECTRIEKE DAME.

Een achtingwaardig Geneesheer deelt, in een der jongfie
nommers van s 1 L LIM A N'# Journal, het volgende berigt no-
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pens zekere Dame mede: Des avonds van den 28ften Januarij
1838, gedurende een zeer f erk noorderlicht , werd de bedoelde perfoon zoo electriek, dat heldere vonken haar uit
de punten van al hare vingers firoomden. Dit nam met het
bovenvermelde natuurverfchijnfel geen einde, maar duurde
verfcheidene maanden lang voort, zoodat elk geleidend voorwerp, hetwelk haar nabij kwam, haar vonken ontlokte. Voor
haar was dit uiterst onaangenaam, daar zij niets van metaal kon aanraken, zonder eerst eene electrieke vonk van zich
uit te geven. Het meest in het oogloopend werd deze toetland bij haar bemerkt, wanneer de lucht warm was, zij
zelve eene matige beweging genomen had, en zich in eene
opgeruimde gemoedsgefteldheid bevond. Bij eenige koude en
treurigheid verdween het verfchijnfel geheel. Wanneer zij
bij de kagchel zat en hare voeten op den metalen rand plaat(Ie, gaf zij elke minuut drie of ook wel meer vonken uit,
ja in de daartoe gunfligile omfiandigheden wel eens elke fe
vonk, die men kon zien, hooren en voelen. De--conde
ze Dame was ongeveer dertig jaar oud, leidde een zittend
leven, was ziekelijk, en had twee jaren te voren aan hevige
rheumatieke en nerveuze pijnen geleden.

OOSTINDISCH MIDDEL TOT ONTDEKKING VAN MISDRIJVEN.

De werking van zedelijke aandoeningen op ligchamelijke ver.
rigtingen wordt in Oostindië niet zelden gebruikt, om den dader van een' dief11al te ontdekken. Vermist men in eenig huis
een voorwerp van waarde, zoo worden eerst de huisbedienden een voor een ondervraagd; blijft dit vruchteloos, alsdan
onderwerpt men hen aan eene plegtige proeve. Een Bramin
heeft het befiuur over de ceremonie. Hij doet al de bewoners van het huis in de eene of andere ruimte van hetzelve
bijeenkomen, en fchaart hen met veel ernst in eenen kring.
Dan neemt hij eene oude koperen weegfchaal , benevens een
oud kostbaar muntíluk, van welke beide dingen men gewoon
is zich bij zulk eene gelegenheid te bedienen, en ontbloot
dezelve plegtiglijk van derzelver bekleedfels. In het eene
bekken der fchaal legt hij het munttuk , en in het andere
zoo veel raauwe rijstkorrels, als het gewigt daarvan bedraagt.
Elk der aanwezigen ontvangt nu eene gelijke portie rijst, met
hevel om dezelve te kaauwen, Wanneer de Bramin oordeelt,
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dat het kaauwen volbragt kan zijn, doet hij zich het ge
wijst hierop teraond den fchuldige-kauwdevrton,
aan; want, terwijl al de overigen de rijst behoorlijk ge
hebben, is zij in den mond van dien eenigen ajleen-kauwd
bijna onveranderd gebleven. Dit verfchijnfel moet uit den invloed van het zedelijke op het ligchamelijke verklaard worden. In het geval, waarvan wij fpreken, bewerkt de gemoedsbeweging van hem, die z.ich..fchuldig voelt, een bijna
volllagen ophouden der fpeekfeläffcheiding , en legt dus aan
het kaauwen der rijst een beletfel in den weg. Niet onwaar
echter ook, dat de dief zich daarbij, voor-fchijnlkset
het oog van den Bramin, door eenigen trek, van verlegenheid
op het aangezigt, of wel door de eene of andere onwillekeu.
rige beweging , verrade. De vorfchende blikken van den Bramin vermeerderen alsdan zijne verlegenheid, en brengen er
toe bij , om zijne pogingen tot kaauwen vruchteloos te maken. Heeft nu eindelijk de Bramin hem fchuldig verklaard,
alsdan poogt hij gewoonlijk de verdiende ftraf te ontkomen
of te verzachten, door te bekennen en de plaats aan te ge
waar hij het geftolene verborgen heeft.
-ven,
En deze van bevestigende omftandigheden verzelde bekentenis fchijnt dan ook wel een onmisbaar vereischte der ge.
heele proeve. Immers , daar het niet kunnen kaauwen der
rijst het gevolg van gemoedsaandoening is , zou zeer wel een
verharde dief de ftraf kunnen ontkomen, terwijl teêrgevoeligheid of bedeesdheid eenen onfchuldige daaraan zou blootítellen. Meer voldoende, zoolang het geheim bewaard mag ge.
bleven zijn, fchijnt het Oostindifche ontdekkingsgerigc met
den haan. Bij hetzelve worden, namelijk, al de huisbedienden, of de genen, onder welke de dief moet fehuilen, zaam.
gebragt. Onder piegtigheden, gefehikt om den flerkflen in.
druk te maken, wordt hun verklaard, dat zekere,- daartoe
door bezweringsformulieren bekwaam gemaakte , haan onmisbaar kraaijen zal , zoodra de dief hem aanraakt. De plaats
wordt donker gemaakt, de haan gebragt, en allen geboden,
hem op hunne beurt met de hand over den rug te firijken.
De haan kraait niet; maar, na afloop der ceremonie, worden
de handen. der aanwezigen bekeken, en zie! alle zijn zwart,
behalve die van den dief. De rug, toch, van den haan was
met eene zwarte kleur beftreken, en het geweten heeft den
fchuldige belet hem aan te roeren.

WROEGING VAN EEN' WIJSGEER. 6&7
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Het was in November 1776; buitenshuis nat en koud weder, regen en fneeuw door elkander, ijzel op de firaten, rijp
aan de boomen. Alwat er in het ftedeken Lichtfield, in het
Engel/die Graaffchap Warwick, fatfoenlijk genoemd kon worden, was op eene partij bij de Gravin C * * * verzameld. De
meesten der aanwezigen 'waren derwaarts gelokt inzonderheid
door den wensch , om den beroemden SAMUEL J OSIN S ON
te zien , die overgekomen was om zijne geboorteplaats te
bezoeken.
Lang had men gedraald met aan tafel te gaan, zonder dat
de verwachte gast verfchenen was. Reeds was men van het
maal weder opgeflaan , en nog kwam hij niet. Het eene uur
verliep vóór, het andere na. Men had thee gedronken, en
het'gezelfchap was op het punt van uiteen te gaan, toen de
Dr. aangemeld werd. Zoodra hij de zaal intrad , werden allen door het ongewone van zijn voorkomen getroffen. Op
zijn gelaat befpeurde men niet meer die uitdrukking van trots
en hardheid, welke hem, ondanks zijne overige voortreffelijke eigenfchappen , zoo vele vijanden verwekt heeft. Hij
feheen uiterst afgemat, en zag er bleek, onthutst en neer
uit. Zijne kleederen hingen hem wanordelijk om het-fagti
lijf en waren met fneeuw en rijp bedekt. Stom van verbazing zag men elkander aan. Hij trad der Gravin nader, en
verzocht haar, zijn lang wegblijven wel te willen verontfchuldigen.
„ Toen ik uwe uitnoodiging aannam," fprak hij , „ had ik
niet opgelet ", dat zij tegen den 2lften November luidde. Gij
weet niet , hoe merkwaardig deze dag voor mij is. Ik zal
het u, in tegenwoordigheid van alle hier aanwezigen, opklaren; dat zal voor mij eene boete te meer wezen!
„ Nu veertig jaren geleden, juist ook op den 2111en November, zeide mijn oude ziekelijke vader tot mij: „ SAM,
ik voel dat ik niet wel ben; fpan de paarden voor den wagen en rijd voor mij naar LPallflall. Doe mij het pleizier en
verkoop daar heden in mijne plaats." — In domme trotschheid op mijne verkregene kundigheden en gaven, welke ik
evenwel alle hechts had kunnen verwerven door de offers,
welke mijn vader zich getroostte, gaf ik, die+ toch tot nog
toe Hechts het brood gegeten had, hetwelk hij in het zweet
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zijns aangezigts verwierf, ik, die naderhand meer dan eens
geen brood gehad heb om te eten, mijnen vader een weigerend
antwoord. Met eene zachtmoedigheid, welke mij thans nog
de bitterste tranen afperst, herhaalde hij zijne bede: „ Korn,
mijn lieve jongen, rijd naar Walljlall! Het zou jammer zijn
eene markt te verzuimen, die voor ons zoo voordeelig kan
uitvallen."
„ Ondanks alwat hij ,mij voorflelde., volhardde ik in mijne.
weigering, want ik fchaamde mij , in eene opene marktkraam
onze waren te koop te bieden; Zonder nu verder een woord
te zeggen, ging mijn vader naar buiten, fpande den wagen
aan, en reed -ter markt. Het was een weder als heden.
Veel zieker kwam hij naar huis, en weinige dagen daarna
lag hij in zijne doodkist:'
DIt zeggende, bedekte J OH NS ON met beide handen zijn
aangezigt, terwijl de tranen hem in groote droppels over de
wangen rolden. Zijne zoo mannelijke en eerwaardige. trekken
droegen den fiempel der diepte zielefmart. Eenige minuten
zweeg hij, als in zichzelven verzonken; daarna vermande hij
zich weder en ging voort: „ Sedert dien dag zijn heden juist
veertig jaren verloopen, en in die veertig jaren ben ik eiken
eenentwintigtien November na_gr Lichtfreld gekomen. Den weg
naar Wallßall, dien ik destijds niet met rij tuig wilde afleggen,
leg ik, zonder gegeten of gedronken te hebben, op mijne
voeten af. Op de markt, op de plaats zelve, waar mijn
vader met, zijne kraam geftaan heeft, uit welker opbrengst
ik geworden ben wat ik ben, blijf ik twee uren blootshoofds
flaan, welk weder het ook zijn moge. Ik ben nu reeds ouder, dan mijn vader was, toen hij ftierf,, en nog heeft de
wroeging over mijn hoogmoedig, mijn verfoeijelijk gedrag mij
niet gedood !"
Jo H N S ON fnikte overluid , en zonk op eenen floel , zonder zich aan het gezelfchap te bekreunen , dat om hem heen
(loud. Eensklaps echter fprong bij weder overeind, en riep
met een' Ijziugwekkenden lach: „ Doch wat baat het , dat
ik fchrei ? Is de uitroep , dien ik mijnen R A s SE LAS in den
mond gelegd heb, gn dien, al de lezers van dat boek zoo
zieltreffend vinden , wel iets anders dan de uitboezeming van
mijn eigen gevoel op de markt te WallJIall: HET is TE LAAT!
HET 15 TE LAAT !"

Niemand onderftond zich, den neérgebogen' Wijsgeer te
troosten; maar de tranen aller aanwezigen vermengden zich
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met die van den door vruchteloos naberouw gefolterden
grijsaard.

WEELDE VAN DEN DISCH.

Merkwaardig is het, in welk eene groote mate de uitbreiding
des handels in het jongde tijdsverloop de lekkernijen van den disch
enz. vermenigvuldigd en algemeener gemaakt heeft. Nog neauwelijks twintig jaren geleden, had de zeeman, zoodra hij, op
eene lange reize, ílechts weinige wekende haven van zijn vertrek
verlaten had, voor geheel den verderen loop van zijnen togt
geenen anderen kost te verwachten, dan pekelvleesch of pekelfpek. Eindelijk geraakt een fchrandere kok op het denk.
beeld, om vleesch zoo luchtdigt in te pakken, dat het, althans een' tijdlang., versch kan blijven. Een fcheikundige
vatte deze gedachte op, en het gelukte hem, levensmiddelen
voor eene reis rondom de geheele aarde versch te houden.
Tien jaren geleden viel het eenen Amerikaanfchen koopman
in, ijs naar Calcutta te zenden. Hij bragt het gedurende
eenen Noord- 4merikaanfchen winter fcheep, verloor, wel is
waar, door (melting, een derde deel der lading onderweg,
maar deed daarentegen de twee andere derden, ongefmolten,
tweemaal de linie pasferen, en voerde dezelve den Langes
op, waar nu ijs fchier eene gewone tafelgenieting geworden
is. Met regt fchonk Lord WILLIAM II EN TI NCK den on.
dernemenden lxerikaan eene gouden medaille. Nu twee jaren geleden heeft men dezelfde proeve ten aanzien van Brazilié genomen , en de brandend heete lippen der mannen en
vrouwen van Rio Janeiro koelen zich thans, terwijl de thermometer op I10 graden in de fchaduw slaat , met water, dat,
niet verre van den ijskring, in den zonnefchijn tot ijs gevroren is. Niet lang geleden kon men, de helft van het jaar, te
Londen geene fchildpadden bekomen ; thans kan men er deze
zoo hoog gefchatte lekkernij, welke de Oceaan ons levert,
op eiken dag van het jaar bekomen. Thans brengen, van
de plaats , waar, in de Westindiën, de fchildpad haar leven
ten offer moest brengen , hermetisch toegefoldeerde trommels
deze Godenfpijs gekookt naar Engeland, en men kan te Londen de kan daarvan tegen weinige guldens koopen. Eerstdaags
zal hierbij nog een ander lekkerbeetje komen; er heeft zich
namelijk eene Handelcompagnie gevormd, die van de Kaap
Xx
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de Goede Hoop Milton- oesters doet aanvoeren, en die, zoodra
zij in Afrika flechts vast gevestigd zal zijn , hare zaken ook
oostwaarts naar Ceilon en Bengalen wil uitbreiden.
WAT GOD DOET, DAT IS WAL GEDAAN.

Zien 'wij , na fiorm en regenvlagen ,
Het koestrend zonlicht vrolijk dagen,
In zachten purpergloed ;
Zien wij de fmart en 't boezemprangen
Door zachten troost en vreugd vervangen,
In 't diepbedrukt gemoed ;
Dan juichen wij , bij 't voorwaarts gaan :
Wat God doet, dat is wél gedaan!
Zien wij den landman zich vergaren
Een' rijken fchat van goudgele aren,
Zijn' noeste vlijt ten loon;
Treedt hier de deugd langs rozenpaden,
Met voorfpoed en geluk beladen;
Dan klinkt een blijde toon,
En jublend heft ons hart dan• aan:
Wat God doet, dat is wél gedaan!
Het valle ligt, den Heer te prijzen,
Den alleen Goeden, alleen Wijzen,
Waar blijde welvaart lacht ;
't Betaamt ons ook in droeve dagen
Te zeggen, bij de feiíle flagen,
Ja in den zwartalen nacht,
Hoe ons de ramp aan 't hart moog gaan
Wat God doet, dat is wél gedaan!
Zien wij het vreeslijkst onweér broeijen,
Of hooren wij de orkanen loeijen,
Daar 't koestrend zonlicht taant;
Zien wij hier niet dan ramp en fmarte,
Geen' lichttraal voor het lijdend harte,
En 't pad ons ongebaand ;
Dan klinke ook nog, hoe God moog ílaaià
Wat Hij doet, dat is wél gedaan!

VAT GOD DOET, DAT IS VEL GEDAAN

Zien wij de felle hagelflagen
Den landman fchrlk in 't harte jagen,
Terwijl zijn hoop vergaat;
Zien wij als damp den wensch vervliegen,
Door ijdle droomen ons bedriegen,
Daar ons geen braafheld baat;
Zeg dan nog, met een vroom bellaan
Wat God doet, dat is wél gedaan
Zien wij de zoetfle hoop verdwijnen,
De deugd vaak bij haar leed verkwijnen.
En kwelt haar bange druk;
Zien wij hier de ondeugd rozen lezen,
Voor ramp noch droeve dagen vreezen,
Vermetel door 't geluk;
Leer dan nog 't oog ten hemel flaan
Wat God doet, dat is wél gedaan!
God fchikt ons lot en 's levens wegen;
God zendt de ramp; God fchenkt den zegen;,
Die God, die eeuwig leeft,
Die nooit uit lust tot plagen griefde,
Die God, een God vol vaderliefde,
Die allen fpijze geeft,
Leidt, Itervling, u langs Zijne paán.
Wat God doet, dat is wél gedaan.
Wij pogen hier 't geluk te vinden,
En tasten rond gelijk de blinden,
En droomen van genot;
Maar, als wij hier den wensch verkregen,
Waaraan ons alles was gelegen,
Hoe bang ligt werd ons lot !
Dan eerst ving onze rampfpoed aan
Wat God doet, dat is wél gedaan!
Wij , die hier zucht en bede !laken,
Die plannen en ontwerpen maken,
Wij , dwazen, weten niet,
Wat in de toekomst ligt verborgen.
Een raadfel is de dag van morgen,
Waarin geen flervling ziet.
Xx2
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Ons past, bij donkre levenspaan:
Wat God doet, dat is wél gedaan!
Hij fchiep ons voor een eeuwig leven
Zal wat ons nut is zeker geven ;
Hij leidt naar 't Vaderland.
Hij heeft ons eens Zijn' Zoon gefc honken ;
Toen heeft Zijn liefde 'tfchoonst geblonken
Ze is ons ten onderpand,
Dat Hij ons fteeds zal gadef aan :
Wat God doet, dat is wél gedaan!
Wél ons dan, zwakke flervelingcn !
Door liefde zien we ons hier omringen ,
Die onze nooden kent.
Wij mogen 't oog tot God verheffen,
Ook waar ons leed en rampen treffen,
Daar 't hart tot Hem zich wendt,
En juichen, tot aan 't eind der baan
Wat God doet, dat is wél gedaan!

Kolhorn.

L. V. LEDEBOER, AZ

HUFELAND'S MEENING OVER DE GENEEESKUNDE, ,

Gij zijt een bekwaam Geneeskundige," fprak Vorst K ...
tegen wijlen den beroemden H U F E L A N D. „ Gij moet alle
ziekten kunnen genezen, want gij kent het menfchelijke lig
Ik ken het voorzeker,"-chamzonuwkerig."—,
hernam H U F E LA ND; „ maar ons Artfen gaat het als de
nachtwachts ; zij kennen al de firaten der stad , maar zij weten niet, wat in de huizen gebeurt."
„

EEN WAAR WOORD VAN LUTHER.
LUTHER zegt: Die vóór zijn twintigfte jaar niet fchoon,
vóór zijn dertigife niet íterk, vóór zijn veertigfte niet wijs,
en vóór zijn vijftigfie niet rijk is , zal het wel nooit worden,

MEN GE LW E RK,
OPLOSSING VAN EENE BELANGRIJKE BEDENKING, WEL KE ER , TEN AANZIEN VAN HET NEDERLANDSCH

GEVANGENGENOOTSCHAP EN DESZELFS WELDADIGE BEMOEIJINGEN, BIJ SOMMIGEN BESTAAT.

(Briefswijze medegedeeld aan den Heer * * * ce * * * door den
Eeralen Secretaris van genoemd Genoocfchap.)
Amferdam , 12 Jan. 1838.
Hooggeachte Vriend!

H

et verheugde mij , uit den uwen te vernemen , dat ,
federt uwe benoeming tot Correspondent des Genoot
te * * * , nevens U nog vz f perfonen het lid--fchaps
maatfchap aanvaard hebben. Gij beklaagt U over dit
gering aantal , dan verliest welligt daarbij uit het oog ,
dat men de bellaande vooroordeelen in aanmerking behoort te nemen. Alle menfchen befchouwen de zaak ,
waarvoor wij ijveren , niet uit een opgeklaard, Chri'ste
en wat kan men anders, dan desaangaan--lijkogpunt;
de het noodige geduld -oefenen ? Als onze jaarlijkfche
Verflagen in uwe Gemeente meer verfpreid en gelezen
worden , zal ook de deelneming wel toenemen ; twijfel
daar niet aan !
Ik befpeur evenwel , dat ik, gedurende ons laatfie
onderhoud, mij niet duidelijk genoeg heb uitgedrukt;
of wel, dat Gij mij , omtrent de bedoelingen des Genootfchaps en onze beginfelen, ten aanzien der ont/lagenen , niet volkomen hebt begrepen. Ik maak dit op uit
hetgeen Gij mij wegens het gefprek met uwen Burgemeester mededeelt, en uit uwe verlegenheid, om zijne
voorname bedenking te beantwoorden, „ als ware het
„ Gevangengenootfchap, uit hoofde van den onderfland,
„ dien hetzelve aan ont/lagene gevangenen verleent, aanYy
MENGELW. 1838. NO. 13.
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„ leidelijk , om de misdaad te bevorderen, en den eerlij„ ken nooddruftigen te benadeelen."
De bedenking is van gewigt, Amice! en ware zij
gegrond, dan zou de vernietiging van het Gevangengenootfchap eene hoogst wenfchelijke zaak zijn , en ik U
niet tot Correspondent van hetzelve hebben voorgedragen. Wij willen toch evenmin de misdaad in de hand
werken , als den eerlijken behoeftigen terugzetten. Stel
derhalve uwen waardigen Burgemeester en den ouden
Schoolonderwijzer (waarvan uw brief mede gewaagt)
volkomen gerust ! Het Genootfchap bedoelt noch het
een noch het ander, en de fchijnbaar belangrijke beden
berust alleen op een verkeerd begrip der zaak , zoo-king
als U al aanflonds duidelijk zal worden. Let ílechts ,
is mijne ' bede , op hetgeen ik nu volgen laat !
Dat eens veroordeelde misdadigërs , na hun ontflag
uit de gevangenis , hoogst bezwaarlijk werk kunnen be.
komen, is eene bekende zaak; want wie zal een', voor
gevangen, boosdoener in dienst nemen ? en wie-malig
weet daarenboven , of die boosdoener,, gedurende zijne
gevangenisdraf, niet een nog hechter mensch geworden
is ? Het tegenovergeftelde kan evenwel insgelijks moge
zijn ; dan , wie kan dit bepalen ? wie zal dit verze--lijk
keren ? De vrees daarvoor houdt de menschen terug,
ontflagenen op en aan te nemen, en zij dolen alzoo
rond , zonder een middel van beflaan te vinden.
En wat is daarvan het gevolg ? Hunne dagelijkfche
behoeften vorderen voortdurend voorziening , terwijl
hunne middelen van bestaan met eiken dag verminderen ,
tot dat eindelijk het gebrek zich bij hen begint te openbaren; en het is in dezen treurigen toeíland, dat de
meesten van deze ongelukkigen zich aan herhaling van
misdrijf en, nieuwe verkeerdheden fchuldig maken.
Ik noem de bedoelde perfoner. ongelukkigen , mijn
Vriend! Immers, zij zoeken door arbeid, op Gene eerlij
wijze , in hunne behoeften te voorzien ; en dat zij geen-ke
werk vinden, is niet, omdat er geen arbeid voorhanden
is , maar omdat men geene ontslagene gevangenen in
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dienst begeert te nemen. Dit is dan toch iets , waartegen de onttlagene niets kan inbrengen. Hij moge ver
dat hij in de gevangenis een beter mensch is-zekrn,
geworden; , wie zal hem gelooven ?
Maar nu is de tusfchenkomst van het Genootfchap
allezins gefchikt , om dit bezwaar uit den weg te rui
hebben toch , door-men.BfturdsAeling
het bezoeken der gevangenen , derzelver perfonen , om
gezindheden en gedragingen leeren kennen,-ífandighe,
en kunnen desaangaande, onbevooroordeeld en naar
waarheid , getuigenis geven. Op een gun/lig getuigenis
kan de in het kwaad verharde boosdoener,. als het einde van zijnen ftraftijd daar is , nooit eenige hoop koesteren; en men mag derhalve aannemen , dat hij, of zij ,
die met een guni}ig getuigenis de gevangenis verlaat ,
voor 't minst eenig vertrouwen mag waardig geacht
worden. Niet alle veroordeelden — vaak door eene
verkeerde opvoeding, gebrek aan onderwijs en opleiding,
kwaad gezelfchap , flechte voorbeelden , of ook wel alleen door armoede tot verkeerdheden gebragt — zijn
daarom onder het uitvaagfel des menschdoms te rangfchikken.
Wat zal echter de ontflagene , die , op aanbeveling
van een der Be(furen over de Afdeelingen des Genoot
aan werk wordt geholpen, aanvangen,-notfchaps,
wanneer hij eenig Jiuk gereedfchap , tot oefening van
zijn aangeleerd handwerk , behoeft , en — de kosten
daarvoor niet kan goedmaken 7 Een gewoon ambachtsof werkman moge, gedurende eenige maanden , geen
werk kunnen bekomen; dan hij blijft in het bezit van
zijne verkkleeding en van zijn gereedfchap , en de ontflagene gevangene mist zoo wel het eene als het andere.
Niemand voorziet in deze eerfie en noodzakelijke behoefte ; en uit dezen hoofde vindt het Genootfchap
zich geroepen , hem daartoe in áaat te (lellen.
Van dien aard, mijn Vriend! is de onderíland, dien
het Genootfchap aan ontflagene gevangenen verleent;
en thans vraag ik _ U: kan daardoor de misdaad bevor
Yy2
-
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derd worden? Vlijtbetoon en arbeidzaamheid zijn toch
geene vruchten, (lie in de wildernis der verkeerdheïd
groeijen.
Elke ontilagene kan evenwel niet dadelijk op den tijd
zijner flaking uit de gevangenis aan werk geholpen worden, en in dat geval ontbreken hem vaak, gedeeltelijk
of geheel , , de middelen, om in de meest dringende behoeften te voorzien. Zal nu het Genootfchap hem van
gebrek doen omkomen , omdat hij eenmaal misdadig
werd? of zal hetzelve hem, onwillekeurig, noodzaken,
om, door het gebruiken van verkeerde middelen, zich
ten koste van anderen te bevoordeelen? Het eerde zou
onmensch lie vend, het laatfle onverantwoordeljk zijn; en
uit dezen hoofde kan de ontflagene , die zich de hulp
gedurende zijnen Jiraftijd,-betonigdsGfchap,
de gemelde hulpbehoe.
zich
onder
waardig maakte en
vende omftandigheden bevinden mogt , op tegemoetkoming hopen.
Elke geldel jke onderleuning die het Genootfchap
verleent, en houd dit vooral onder de aandacht, Amice ! wordt den ontflagenen verllrekt onder oplegging
eener wederkeerige verpligting , om , ter gelegener tijd ,
het gedane voorfchot aan het Génootfchap terug te geven. En ziedaar het kenmerkend onderfcheid tusfchen
den onderf'and , die hgevolge de beginfelen des Genoot
verleend wordt , en de beftaande algemeene of bij-fchaps
.4rmenlnrigtingen.
-zonder
Dit wordt óf niet erkend, óf niet onder de aandacht
gehouden door hen, die onze Inilelling met die der gewone Armbefluren verwarren , door welke alles als gift,
en nimmer bij forme van voorfchot verleend wordt.
Over het algemeen verkeert men in het geheel ongegronde begrip, alsof het ' voldoende ware , eenmaal gevangen gezeten ie hebben, ten einde bevoegd te zin , op
de onderleuning des Genootfchaps aanfpraak te maken;
maar ook daarom wordt onze Intlelling door !bmmigen
uit een verkeerd oogpunt befchouwd en beoordeeld, en
ontítaat de bedenking , die bij uwen Burgemeester is op,

,

,
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gerezen. Z. Ed. zal evenwel , na uwe mededeeling van
het bovenftaande, wel willen toeftemmen, dat onze Inflelling noch de misdaad bevorderen, noch den eerlf/ken nooddruftigen benadeelen kan.
Merk hierbij vooral op, mijn Vriend! dat ons Genootfchap deszelfs hulpbetooning, voorfpraak en onder
ingevolge de door hetzelve aangenomene be--fleunig,
ginfelen, alleen uitftrekt tot de zoodanigen, die, gedurende hunne gevangenisjiraf, , blöken hebben gegeven
van een' verbeterden zin, en alzoo geenszins tot die
rampzaligen, die, naar 't fchijnt , hun fchandelijk leven
aan de misdaad hebben toegewijd.
Laat men intusfchen ontfiagenen , die in den kerker
tot betere menfchen gevormd mogten zijn , geheel over
aan hun eigen lot en vaak beklagenswaardigen toeftand,
dan is het te vreezen, dat die ongelukkigen, de gevolgen der tegen hen beftaande vooroordeelen meer en meer
ondervindende, door behoefte en gebrek, tot moedeloosheid en wanhoop , en hierdoor tot nieuwe misdrijven zullen vervallen. — De bedoelingen des Genoot
uit het oog verliezende, ziet men alzoo zijne-fchaps
eigene, welbegrepene belangen tevens voorbij. Immers
vermeerdert, met de vermengvu1diging van het getal
der misdadigers , het gevaar voor de veiligheid onzer
perfonen en bezittingen ; en dit zal wel niemand wenfchelijk achten, hoedanig hij overigens omtrent onze Inftelling denke en gezind zij!
Intusfchen was het mij aangenaam, naar aanleiding
van uw geëerd fchrijven , het wegnemen eener belangrijke bedenking tegen ons Genootfchap en een gedeelte
van deszelfs bemoeijingen te beproeven ; en dit te meer,,
daar mijne ervaring mij , bij verfchillende gelegenheden ,
geleerd heeft , hoezeer men geneigd is , on-, bij gebrëk
aan genoegzame kennis van zaken , onze Inflelling met
eene gewone Armeninrigting op dezelfde lijn -te plaatfen,
en naar dien geheel verkeerd gewijzigden maatftaf onze
bemoeijingen te beoordeelen , waardoor dezelve , gelijk
zulks in den aard der zaak ligt, in een min gun(lig
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daglicht, voor den onkundigen en oppervlakkigen be+
fchouwer, moeten verfchijnen. De algemeenheid van
het bef aand verkeerd begrip, zoo even genoemd, maakt
het welligt niet ondienstig, dat ik van deze letteren ,
oorfpronkelijk voor U beftemd , bij gelegenheid , een
meer algemeen gebruik make. Gij zult mij dit , om den
wille mijner bedoeling, wel ten goede houden, en beftendig gelooven , dat ik • hoogachtend , ben
T. T.
W. H. WARNSINCK,

BZ.

IETS OVER DE VERRASSING VAN BREDA DOOR MIDDEL
VAN EEN TURFSCHIP IN

1590.

De worftelftrijd van het voorgeflacht met het magtige

Spanje maakt een der gewigtigfte tijdperken onzer vader
uit , en alles , wat daarop betrek.-landfcheGis
king heeft , mag van algemeen belang genoemd worden.
Iets van dien aard, en dat voorzeker weinig of mis
niet bekend is , ontdekt hebbende , aarzelden wij-fchien
dan ook niet, om het, door middel van dit geachte
Tijdfchrift , aan het publiek mede te deelen.
Het waagftuk , waardoor Breda in 1590 verrast
werd, is algemeen bekend, en ook, dat de toenmalige
Spaanfche Gouverneur der vesting, O D 0 A R D O LA N DS A V E C HI A of, zoo als hij in het onderflaande íluk
genoemd wordt, EDUART LANCHIAVEZA, Op
dat pas te Geertruidenberg , waarover hij insgelijks het
opperbewind voerde , vertoefde. Het gewigt van deze
afwezigheid des bevelhebbers voor de onderneming van
den dapperen H E R A U G I E R E is door onze Gefchiedfchrijvers wel niet geheel onopgemerkt gebleven , maar
toch, zooverre wij weten, geenszins zoo uiteengezet, als
het dit werkelijk verdiende. Vooral bleek ons dit , toen
wij, door vriendelijke vergunning, tot het Stedelijk Archief
onzer tegenwoordige ílandplaats toegang verkregen heb-
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bende , in een boek , getiteld: Reghistere van adre -.

bande Informatien enzv. gepasfeert voor Wethouderen
der Stede St. Geertruydenberge tszedert de reductie
derfelver Stede 1589 , een regterlijk ftuk vonden , hetwelk hierover veel licht verfpreidt. Eensdeels leert het,
hoezeer de afwezigheid van den Gouverneur de verrasfing beguniligde , maar ook anderdeels, hoe groot het
gevaar van ontdekking zou geweest zijn , indien de
Spaanfche bezetting zich naauwkeurig naar de bevelen
van haren bevelhebber gedragen had.
Het bedoelde ftuk, in oud Fransch gefchreven, is
van den volgenden inhoud:
fl sous ceulx, qui ,fes prefentes lettres verront ou

lire orront falut ! Neus Borgemres , Efchevins et Confeil de la vilde de St. Geertrudenbgue fcavoir faifons,
quaujourdhuy date de testes font venue et comparue
p ardevant nous en leur propres perfonnes Sr. Cape fdnthonio Fouriano aage de 26 ans ou environ, Sr. Pedro
Francisco Lampigna aage environ 32 ans et Perpetuo
Guerres , aage environ 22 ans , refpectivement gentilhommes et foldat de Comp "'B de Monsfr. Cap` Paulo
Ant honio Lanchiaveza (*) et ont enfemble a 1' in/lance
de Monsfr. Eduart Lanchiaveza , Gouverneur de teste
vilde , dict et declare comme ids difent et declarent par
testes, estantz ad ce deuement adjourn, foubz leur
ferment fait entrant au fervice de fa Marc , que le
dit Gouverneur au temps de Jon gouvernement en la
dite vilde de Breda a continuellement faire obferver
comme ordinaire et fuyvant et commando bien expresfement par diverfes fois, tant au Sergeant major de ceste vilde , que au Sergeant du chasteau et generalement
a tour aultres illecq (**) qui le pouvoit toucher, que
nulz bateaulx des toraves , bois ou aultres marchandifes ne pouvoient entrer dedans le dit chasteau fans pri(*) Die bij het afzijn zijns vaders het bevel over het
kasteel van Breda voerde.
(**) Een verouderd woord van dezelfde beteekenis als tegenwoordig ceux.
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mierement dehors fur la riviere entre vifitez de dix au
doulze. foldatz , et par apres illecq encores arrestez
quelque quatre. ou cincq jours , ou aultrement , qu'on
les fail/at decharger demeurant dehors fur la dite
riviere fans pozsvoir.entrer.
Sr. Pierre de Smytere prefentement Recepueur pour
fa Ma 1' des contributions en ceste ville, comme ayant
defervi en la dite ville, de Breda le tonlieu parterre ,
aage environ 29 ans , et Sr. Abraham van Rewyck ,.
foldat de la dice Comp nie de Cap" Paulo Inthonio ,
natif de Breda fusdite, aage environ 23 ans , deue_
ment adjourn et interrogue fur ce que des/as, difent et
declarent foubz leur ferment f ict entrant au fervice
de fa Ma", que le dice Gouverneur., pendant fan dice
gouvernement en la dite ville de Breda, a continuellement obferve et miz tel ordonnance fur les ditez ba
que les maronniers ou ropietaires d'icelles font-teaulx
touftours este accouflume et contrainetz , avant que
pouvoir entrer dedans le dit chasteau, de fe tenir quatre ou cincq jours, dehórs fur la riviere prez l'esclufe
illecq, ou aultrement pour le plus moings quilz ont este
tenuz de faire decharger tine part des Bites tourves ou
aalt res leurs marchandifes fur la dice riviere jusques
aultant qu'on y pouvoit vifster le fond des Bites bateaulx,
pour par ce moyen precaver toutes perilz et dangiers ,
difant en oultre le dit Smytere , que les Bites maronniers de tout cecy a luy en ont faict beaucoup de foss
leurspiainctes , difantz q.ue sela leur emportoit grand
interest, et comme de decret on est tenuz de Bonner tesmoignage de la verite estantz, requize, fy avons nous
Bourgmres, Efchevin, et Confeil de la ville de St. Geertrudenbgue fusdit fact feeler avecq le feel aulx caufes
de la dice ville ce 7 de Mars l'an de grace mid cincq
eens quatre vingtz et dint.
-

Kennelijk is het, dat de Gouverneur deze akte heeft
laten vervaardigen om zich bij het Spaanfche bewind te
verontfchuldigen ; en uit den naam en rang van hen , die
deze verklaring ílechts drie dagen na de verrasfing van
Breda hebben afgelegd , mag men tot de waarheid hun -
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ner getuigenis befluiten. Indien dus EDUARD LANDS AVE C H I A tegenwoordig geweest ware , of zijne bevelen naanwkeurig waren opgevolgd , zou de onderneming waarfchijnlijk niet geflaagd zijn. En wie zou ook
hierin niet een bewijs willen vinden voor die in het oog
loopende hoogere befcherming , welke het voorgeflacht
in deszelfs vrijheidskamp zoo menigmalen ondervond ?
Maar hoeveel grooter wordt ook hierdoor het gevaar van
den geheelen aanslag ! De ondernemers toch konden weinig
toch vermoeden , dat het door den Gouverneur bevolene
onderzoek der fehepen zoo achteloos gefchieden zou ,
en Ronden met niemand der bezetting in eenig verbond (*). Wij meenden dan ook daarom aan de nagedachtenis dier braven het openbaarmaken van een
fluk verfchuldigd te zijn , hetwelk in ons oog zooveel
bijdraagt om de verrasfing van Breda als een der flout11e feiten uit den Spaan/chen oorlog te doen befchouwen.
B. GLASIUS,

Predikant te Geertruidenberg.
(*) Ook hieromtrent heb ik in hetzelfde Reghistere eene
getuigenis gevonden, op verzoek van den Gouverneurs. A r D.
S AVE C H IA door de regering van Geertruidenberg den 21
Maart 1590 afgenomen. Zij luidt aldus: „WouterAnthonisfen
geboren van Dordrecht, oudt omtrent 24 jaeren, foldaet
,,, onder de Compn 1 e van Willem Jansfen , feecht en verclaerc,
„ hoe dat die van Hollant groote mennichte -van provifie nae
„ Breda hebben gevoert, fonder ennichfins te weten ,van poe
artillerie. Item gevraecht, oft men in-„deroftnich
„ Hollant ennige apparaten maeckt omme yet uuyt te rech
wereld neen. Item gevraecht, oft by nyet-„ten,fchr
en weet oft die van Hollant mette foidaten van den Cas „ teel tot Breda ennige traihifon gemaeckt hadden, feecht
„ neen ," enzv.
;

IETS- OVER DE WIJZE, WAAROP HET GENEESKUNDIG ONDERWIJS
TE PARIJS IS INGERIGT.

(Vervolg en /lot van bl. 625.)
Voor de praktifche opleiding en ontwikkeling is insgelijks
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te Parijs in ruime mate gezorgd; want, zoo als wij In het
begin van dit opftel zagen , er beftaat een afzonderlijke leerfloel voor de praktifche fchei- en ontleedkunde, ten einde
de ftudenten te oefenen in het nemen van fcheikundige proe.
ven en in de kunst van ontleden. Men kan gemakkelijk begrijpen, dat eene ftad van zoo grooten omvang, met zulke
uitgellrekte ziekenhuizen voorzien, meer lijken oplevert, dan
gevorderd worden voor de praktifche ontleedkunde; zoodat
het dan ook geene verwondering baart, dat de,Franfchen,
die dit vak zoo zeer ter harte nemen en teregt als den eenigen
grondffag onzer wetenfchap befchouwen , hierin bovenal tegenwoordig uitmunten, en dat geen jong mensch te Parijs
de Akademie verlaat, die in dit vak niet buitengewoon ervaren is. Deze getieldheid van zaken heeft veroorzaakt, dat
de kabinetten van ontleedkunde te Parijs zoo weinig belang.
rijks opleveren , en niet zouden doen gelooven , dat de Franfchen de ontleedkunde op regten prijs weten te flehen. Doordien zij dagelijks gelegenheid hebben zich op het lijk te oefe.
menen de onderfcheidene deelen van het menfchelijk ligchaam
te befchouwen, achtten zij het tijdverlies, hiervan praeparaten te maken ; zoodat men dan ook weinig meer dan eenige
fkeletten en gedroogde praeparaten in het kabinet der Akademie aantreft. Vóór een paar jaren evenwel is men in dezen
tot andere gedachten gekomen; hun naijver is dpor het bekend worden onzer fchoone verzamelingen van ontleedkunde
opgewekt; D U 1 UT T RE N heeft bij testament de noodige
fondfen aangewezen ; de hospitalen leveren voldoende materialen op, zoowel voor de gezonde als voor de ziektekundige
ontleedkunde , en dit alles doet gelooven , dat binnen weinige
jaren de Franfchen in dit opzigt voor het buitenland niet zul.
len hehoeven onder te doen.
Reeds in het tweede jaar beginnen de fludenten de vifite
in een der hospitalen te volgen, om zich met de zoogenoemde kleine chirurgie bekend te maken. In de fludieörde is het
bepaald, dat zij het derde jaar de heelkundige kliniek houden
en het vierde de geneeskundige kliniek, terwijl zij gedurende
den tweeden curfus van hetzelfde jaar de praktifche verloskunde bijwonen.
De praktijk wordt onderwezen in het hospitaal van de fa.
culteit, .dat voor 50 inwendige, 50 uitwendige zieken en 50
kraamvrouwen is ingerigt, dat meest uitgezochte gevallen
zijn , die uit de andere hospitalen worden overgenomen. Het
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onderrigt aan het ziekbed duurt gewoonlijk 2 à S uren, en
befaat in het leeren ondervragen en waarnemen ten einde
daaruit de diagnofe op te maken. De fludenten ondervragen
aanvankelijk de lijders niet; dit wordt door den Hoogleeraar
gedaan, en daarna aan •hen gevraagd, om uit het gehoorde
en waargenomene de diagnofe te flehen. Dit gefchiedt om
hun in te prenten, hoe men geregeld eenen zieke moet onderzoeken ; hetgeen velen , vóór dat zij zulks dikwijls ge- boord hebben, zeer onhandig afgaat.
Nadat zij volgens de wet in het hospitaal van de faculteit
eenen curfus hebben bijgewoond, bezoeken zij in eenen volgenden curfus beurtelings een ander hospitaal, waar ook wel
klinisch onderrigt wordt gegeven, doch niet aan het ziekbed.
Dagelijks, met uitzondering van Donderdag, wordt er in het
Hdtel-Dieu , in het hospitaal de la Charité en in het hospitaal de la Pitié , door gewone of buitengewone Hoogleeraren,
eene heel- of geneeskundige kliniek gehouden. Aan het bed
der lijders houdt men zich in deze hospitalen niet op; de
Hoogleeraar doet de vifice, die men volgen kan en zich ge.
woonlijk tot 60 à 100 zieken van beiderlei kunne uitfirekt.
Na den afloop hiervan fpreekt hij gedurepde een uur over
eenige der belangrijkile gevallen, die in behandeling zijn, en
geeft de refultaten op, die de lijkopeningen verfchaft hebben
van de belangrijke gevallen, over welke de voorgaande dagen was gefproken , indien de lijders overleden zijn.
Heelkundige kunstbewerkingen,hebben dagelijks plaats, wanneer zulks dringend noodzakelijk is; anders wordt hiervoor
de Zaturdag gehouden.
Dat dit klinifche onderwijs belangrijk en leerzaam is voor
hem, die weet, wat hij zien moet en zien wil, zal wel niemand betwijfelen; evenzeer als dat het dor en onvruchtbaar
moet zijn voor diegenen , welke nog geene behoorlijke gronden gelegd hebben. Het groote getal fludenten, daar tegen.
woordig, maakt het onmogelijk, den Hoogleeraar aan ieder
bed te volgen ; en de weinige oogenblikken , die hij zich
flechts daar ophoudt, tenzij het nieuwe zieken zijn, brengt
teweeg, dat dit ziekenbezoek alleen voor meergevorderden
van nut is. Voor dezen is het dan ook ingerigt., en zij kun.
neu, indien wel niet alle, dan toch de helft der lijders waar
hetgeen toereikend is voor hunne praktifche ont--nem,
wikkeling.
Gewoonlijk wisfelen zij van tijd tot tijd met het bezoeken
;
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van een hospitaal af, zoowel om de verfchillende wijzen van
behandeling te zien, als ook omdat men zich In eenige hospitalen, hoewel voor nagenoeg alle foorten van ziekten openflaande, bij voorkeur met deze of gene ziekten bezig houdt.
Voor fyphilitifche, voor kinderen, met huidziekten en met
ongeneeslijke ziekten aangedane zijn afzonderlijke hospitalen
ingerigt ; terwijl naar de zalen , die onder de leiding flaan
van Cu o M E L (in het Hótel-Dieu) door het bureau central,
zooveel mogelijk, al de typhus- lijders worden gezonden, naar
de zalen van B 0 U ILL A U D (hospitaal de la Charité) de
borstzieken, naar de zalen van v E L P EAU en S A N S O N
(hospitaal de la Charité en Pitié) de met oogziekten aangedane , de met ziekten der baarmoeder aangedane vrouwen naar
de zalen van L I S F Rh N C (hospitaal de la Pitié) enz. Dit
zij in het voorbijgaan aangemerkt , daar wij welligt later nog
eens gelegenheid zullen hebben hierop terug te komen. —
Het hospitaal der venerieke vrouwen is voor de ftudenten
gefloten, om, zoo men voorgeeft, de weinige fchaamte,
welke deze vrouwen nog mogten bezitten , niet geheel weg
te nemen. De faculteit heeft zich , in het belang der we.
tenfchap en der menschheid , daarover bij herhaling beklaagd,
zoodat daaromtrent eene gunílige verandering te wachten
flaat. In het hospitaal der zieke kinderen wordt geen klinisch onderrigt gegeven, zoodat de fludenten fechts de vifite
kunnen volgen, hetwelk echter weinig gedaan wordt, wegens den verren afiland, waarop dit hospitaal van de meeste
inrigtingen, die tot het onderwijs dienen, verwijderd ligt.
Even zoo als de naijver onder de geleerden wordt opge.
wekt door de wijze, waarop de buitengewone en gewone
Hoogleeraren worden benoemd, door concours namelijk; zoo
ook heeft dit plaats onder de Iludenten , die zich aan het
concours moeten onderwerpen, om externe of interne van een
hospitaal te kunnen worden. Voor diegenen , welke lust en
aanleg hebben om iets groots te worden , is eene zoodanige
betrekking de eerfie flap om verder te komen ; want behalve
dat zij , eenige jaren achtereenvolgend in verfchillende hospitalen werkzaam zijnde , eenen fchat van ondervinding en kennis opdoen, komen zij ook den Hoogleeraren meer nabij ,
die, bij uitfuiting nagenoeg, zich aan deze jongelieden laten gelegen liggen en hunne ftudie leiden , omdat eenmaal de
mannen, die ben moeten vervangen , uit derzelver midden
voortkomen. Op deze .wijze hebben zich A N D R A L, B o U I L,

-
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en de meeste mannen , die tegenwoordig
Frankrjks roem in de genees -, heel- en verloskunde uitma
ontwikkeld. Daarom verdient dan ook dit concours van-ken,
naderbij bekend te zijn, en wij willen ons hiermede dadelijk
bezig houden.
Het concours voor externe of interne der hospitalen heeft
eenmaal in het jaar plaats. Om naar de plaats van externe
te kunnen dingen, moet men ten min(ie een jaar in de geneeskunde geftudeerd hebben, het eerie examen hebben afgelegd , 18 jaren oud zijn , en een getuigfchrifc overleggen
van twee bekende geneesheeren, die van de vlijt en van het
goed gedrag getuigen.
Om naar de plaats van interne te liaan, moet men ten min(le een jaar externe zijn geweest , en een getuigfchrift overleggen van naauwgezetheid, vlijt en goed gedrag, afgegeven
door de directie van het hospitaal , waaraan men is verbon.
den geweest.
In het concours voor het externaat worden de candidaten
ondervraagd in de beginfelen der algemeene geneeskunde;
daarop trekt ieder candidaat uit eene bus eene vraag, waarop hij binnen tien minuten moet antwoorden. Dit antwoord
wordt gevolgd door eene demonfiratie op het fkelet. Vervolgens trekt de voorzitter van de Jury twee of drie vragen
voor iederen candidaat uit de bus , welke op fchrifc moeten
worden beantwoord, waartoe twee uren tijd wordt gegeven,
maar in het bijzijn van twee leden der Jury, ten einde te
voorkomen , dat zij door anderen daarin mogten worden geholpen. Deze lukken worden met fpreuken geteekend en
op dezelfde wijze behandeld als prijsvragen.
De tijd van het externaat is drie jaren ; zoo men niet eerder tot interne wordt benoemd, houdt men, na verloop van
dezen tijd , op , aan een hospitaal verbonden te zijn.
De
externen flaan onmiddellijk onder de internen, en mogen,
zonder wettige redenen, niet meer dan viermaal in de maand
wegblijven; wordende zij, de vijfde maal wegblijvende, vervallen verklaard.
De tijd van eenen interne is twee jaren, na verloop van
welken tijd hij nog twee jaren kan worden aangefleld, zoo
men over zijne dienften voldaan is. Met de bevordering tot
Doctor houden zijne functiën op.
In iedere afdeeling is een onbepaald getal externen en internen, naar dat dezelve meer of minder uitgetirekc is. Een
LAU D, V E L P E A U
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externe en een interne moeten bij het gereedmaken der ge.
neesmiddelen tegenwoordig zijn , om toe te zien , dat zulks
volgens het voorfchrift plaats hebbe. Een der internen waakt
beurtelings in de ziekenzaal, om, zoo noodig, dadelijk hulp
te kunnen verleenen. De internen houden een register, waarin
zij aanteekening houden van de namen, het geflacht, den ouderdom, het beroep en de woonplaats der patiënten , van de
natuur, "het karakter, den voortgang, den afloop dér ziekte,
en de aangewend@ behandeling.
De bevordering der internen beftaat in van het eene naar
het andere hospitaal te worden verplaatst, waar meerdere
kunde wordt vereischt. Het traktement der internen is 500
fr. en vrije woning in een der hospitalen. Zoo zij den kost
genieten, bekomen zij Hechts 100 fr.
Bij pligtverzuim of wangedrag worden zij in hunne dienst
voor eenige dagen gefchorst, verbeuren een gedeelte van hun
traktement, en kunnen eindelijk worden weggezonden; hetgeen
flechts in enkele gevallen plaats heeft.
De chef de clinique, de verdienftelijkfte der internen, houdt
iederen morgen ten zes ure appel van de externen en inter.
nen zijner afdeeling, waarvan hij wekelijks, zoo als van de
vlijt en het gedrag, aan de adminiflratie der hospitalen ken-,
nis geeft.
Jaarlijks worden aan diegenen, welke door vlijt en goed
gedrag het meeste hebben uitgemunt, prijzen uitgereikt, die
in gouden en zilveren medailles en in boeken beítaan.
Ziedaar, waarde Lezer 1 u medegedeeld , hetgeen ik in mijn
dagboek heb aangeteekend over de wijze, waarop het Geneeskundig Onderwijs te Parijs in ingerigt. Indien dit kort
verflag u niet mogt mishagen , zal ik achtereenvolgens het
een en ander omtrent geneeskundige inrigtingen en onderwijs
der Franfchen en Duitfchers mededeelen.

DE GEEST DES CHRISTENDOMS.

(Vervolg en Plot van bl. 631.)
VII. De geest des Christendoms maakt eene nieuwe aan
onze oplettendheid, wanneer wij in aanmerking-fprako
volkomen het voor des menfchen rust en genoehoe
nemen,
gen door de gefchetfe opmerkzaamheid op de dagelijkf.he
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gewaarwordingen en hebbelijkheden zorgt. Niet met ontzettende misdrijven , merkt Iemand aan , noch met fchitterende
deugden is het, dat onze Godsdienst zich voornamelijk bezig houdt. Deze is hare voorname ftrekking niet. Zij bepaalt zich veeleer tot de wijziging van het gevoel, dat den
omgang van den een' met den ander' zijne bepaalde rigting
geeft. Zij bemoeit zich met de dagelijkfche verkeering en
de onderlinge behandeling in het huifelijk leven, en fpoort
tot duizend kleine aangename zorgen en vriendelijke oplet
aan. Zij is gefchikt, om allen rondom ons door-tendh
aangename woorden en vriendelijke blikken op te wekken en
te vervrolijken. Alzoo kiest zij wel een' nederigen kring van
werkzaamheid, maar brengt, als uit geringe bijdragen, een'
onberekenbaren fchat van geluk bijeen. Groote daden van
welwillendheid en edelmoedigheid brengen buiten twijfel veel
vreugde voort en verligten menig hart; maar menschlievende
oplettendheid, verllandige en aanhoudende toegevendheid je
anderen , zigtbaar in wezenlijke zachtheid van zeden,-gens
brengt meer,, oneindig meer toe tot de waarachtige en duur
verbetering van het lot der menfehen. De aanleidingen-zame
tot groot geluk of ellende komen Hechts nu en dan voor.
Het zijn de kleine voorvallen van eiken dag, die, op zichzelve befchouwd onbeduidend fchijnende, de fom van menfchelijk geluk of ongeluk bepalen. Het is iets zeer zeldzaams, dat gij eene gelegenheid vindt, om het leven van
uwen niedemensch te redden; maar Tederen dag kunt gij eene
kleine bijdrage brengen tot het geluk dergenen, met welke
gij verbonden zijt, hetzij door een vriendelijk woord of een'
bemoedigenden lach. •Gij wordt niet dikwijls geroepen tot het
ondergaan van een groot onregt, of tot het vergeven van
een' beflisten vijand; maar bijna ieder uur van den dag is
eene kleine toegevendheid noodig , een gering vergrijp der
geraaktheid van iemand der uwen te vergeven. Het Christendom derhalve, den dagelijkfchen loop van 's menfehen ge
gedrag order zijn beisuur nemende, toont zich daar--voeln
door vol wek adige wijsheid en als bekend met de ware behoefte van den mensch. Welk eene akelige verwoesting van
menfchiengeiuk is er aan te regten door het inwilligen van
een ligtgeraakt en ontoegevend gemoedsgeftel in zijn huis !
Het kan den vrede van een gezin onherroepelijk verftoren,
en den echtgenoot, den vader of den zoon tot flordige bui
voeren: -- inderdaad lies is geene klein?voor--tenfporighd
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treffelijkheid des Christendoms , dat deszelfs doel beflaat in
de verfpreiding van een' vreedzamen, ítiilen, geregelden geest
over de gewone betrekkingen des maatfchappelijken levens.
VIII. Die Godsdienst wordt niet zelden gerekend de meeste aanfpraak op onze hoogachting te hebben, welker vorderingen geene zwakke toegevendheid verraden, maar geftreng,
onbuigzaam en moeijelijk zijn om na te komen. Volgens dit
beginfel legt het Christendom , in de ftiptheid van deszeifs
zedelijke eifchen,, inderdaad eene groote voortreffelijkheid aan
den dag. Groote daden van deugd, van zelfverzaking of
boete worden doorgaans de lofwaardigfle geacht, ende Godsdienst, die dezelve vordert, wordt als de voortreffelijk:lebefchouwd , omdat zulke daden voor de moeijelijkfïe gehouden
worden. Maar de voortref olijkheid van het Evangelie is evenzeer op te merken in dien nederigen kring, waarop het zijne
werkzaamheid voornamelijk rigt, als in de hoogere fireken
der deugd. Immers het zal den oplettenden waarnemer niet
ontgaan, dat er meer zedelijke kracht en infpanning vereischt,
en bij gevolg meer ware grootheid ontwikkeld wordt, in de
gewone deugden, in de fälle • en onopgemerkte oefening, bij
voorbeeld, van doorgaande minzaamheid , dan in ééne dier
opofferingen., of in ééne dier groote daden, welke zoo zeer
fchitteren, en welke wij niet zelden aangefpoord en gefterkt
worden, om te volbrengen, door het vooruitzigt op de on.
middellijke vergelding der toejuiching, welke zij doorgaans
ontvangen. Het is, vergelijkenderwijze gefproken, gemakkelijk, deze groote opofferingen te doen , welke ílechts nu en
dan voorkomen. Menigeen zal zijn leven voor een' ander'
wagen, eene buitengewone daad van welwillendheid verrig.
ten, met onverpoosde zorg en verwonderlijk geduld bij het
ziekbed van een bemind voorwerp waken; maar waar, waar
bijkans vinden wij den man, die zijn zacht gehemd gevoel
en beminnelijk gedrag altijd ongetiogrd bewaart onder al de
kleine aanleidingen tot ontevredenheid, welke zelfs in den
omgang met den liefften vriend voorkomen? Waar is de eigen haard, rondom welken de tooverroede van huifelijke genegenheld fterk genoeg is , om ieder fpookfel van mistrou.
wen en onvriendelijkheid te weren? Ik weet, dat de wereld
tot hiertoe geene godsdienflige waarde aan deze nederige en
dagelijkfche oefeningen der maatfchappelijke genegenheid heeft
gehecht; maar ik geloof, dat zij de uiterfce volmaking van
den regt godsdienftigen man daarttellen ; de laatfile en fchoon-
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tie dier fieraden uitmaken, waarmede hij in deze wereld prijkt;
en die ons verwittigen, dat hij rijp is voor eene volgende.
Wanneer gij iemand ziet , onveranderlijk zacht gefleurd, in
al de kleine aangelegenheden des levens met volkomene ge
bezadigdheid handelende, met een hart, buig -pastheidn
genoeg, om zich dadelijk te fchikken naar hetgeen hen,-zam
die hem omringen, gelukkig maakt; dan hebt gij het zekerde bewijs, dat hij met den Goddelijken geest des Christendoms is doortrokken. De boom is geladen en buigt onder
de vrucht. Schoon een hemelsch licht zijn' perfoon beftraalde, gij zoudt geen beter bewijs hebben, dat hij een kind
van God , een vriend van JE Z u s en een erfgenaam des
Hemels is.
IX. Er be(taat eene treffende en fchoone overeenkomst
tusfchen dezen trek van onze Godsdienst en de zigtbare
fchepping. Wij vinden het heelal rondom ons aangelegd op
de ruimde fchaal, gefchikt om de grootlte uitwerkfelenvoort
te brengen, en te gelijker tijd de uiterfle zorg befteed aan
deszelfs geringfte deelen en nederig(le werkzaamheden. De
regen, welke berg en dal vruchtbaar maakt, zendt deszelfs.
onzigtbaren invloed uit tot in eiken tak en eik knopje, door
de vezels van de kleinfte plant. De wet, die de planeten op hare
banen beßuurt, firekt zich tot ieder ftofdeeltje uit. Het
licht, dat den hemel in glans doet baden, is berekend naar
de zintuigen van het nietigst infect. Even zoo vinden wij
bet in de zedelijke wereld, zoo als wij die in het ware licht
des Christendoms leeren kennen. De verheventle voorwerpen zijn ons geopenbaard. De deuren van het geestelijk heel.
al zijn voor ons geopend. Een uitfpanfel van zedelijke glorie is boven onze hoofden ontrold, op welks gezigt een on_
betoombaar verlangen naar onbekende goederen, een zedelijke
hartstogt, als 'e ware, in ons binnenf'ce ontwaakt. Doch te
gelijker tijd is eene teedere befchutting aan onze natuurlijke
aandoeningen verleend, en eene behoedzame zorg voor der.
zelver gewone beoefening gedragen. Zij zijn niet verzwolgen, verloren en vergeten in den verfpreiden glans, maar
veeleer uitgelokt en krachtig en duurzaam in werking gebragt.
X. Wij begonnen met de aanmerking, dat, toen de Apostelen het eerst de Godsdienst van hunnen Meester predikten,
eene groote beweging onder de menfchen ontilond. Het ir
van belang, deze ,aanmerking in het oog te houden. Daar.
uit zal mogelijk, in weerwil der algemeene ftrekking van
ZZ
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deze bladen, de gevolgtrekking worden afgeleid, dat het
Christendom van eene opwekkende, verlevendigende natuur
is, in plaats dat deszelfs geest ílille vrede zou zijn, liet is
waar, dat groote openbare beroeringen zijne invoering vergezelden; maar dit ontftond uit de gelleldheid der menfchelijke ziel, uit onwetendheid en vooroordeel. Onze Heiland
voorzag de gevolgen der botfing tusfchen zijne vreedzame
leer en het belang en de hartstogten der wereld, en Hij zeide : „ Denkt niet, dat ik gekomen ben om vrede op aarde te
brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar
het zwaard." Iedereen begrijpt, dat Hij deze treffende wijze
van zich uit te drukken verkoos, niet omdat zijne groote zending geen vrede was, maar om op eene indrukmakende wijze te kennen te geven, hoe zeker en onvermijdelijk de beroeringen waren, met welke .de eerlle flappen van het Christendom zouden gepaard gaan. Zoo zeker was het , dat tweedragt en verwarring zouden volgen, dat onze Heer van deze
dingen fprak , alsof ze de voorwerpen zijner zending waren.
En toch, hoe onyermijdelijk eene mate van geweld, wegens
de omflandigheden des tijds, ware, was het toevallig en voorbijgaand. En niemand kan twijfelen , dat het hoofddoel van
onze Godsdienst is , rust en openbare ,orde voort te brengen,
en dat ingetogenheid en een llil en geregeld gedrag de natuurlijke vruchten des Christendoms zijn. Wat deszelfs gezegende
Stichter den zijnen, ten affcheid , befprak, dat was vrede.
En Hij zelf zocht op den menfchelijken geest te werken, niet
door buitenfporigheid en opzetting , maar zacht en trapswij.
ze. Deszelfs komfle in de ziel gefchiedt niet met een' onverhoedfchen fchok en onder ontzagwekkende omilandigheden, maar als de fiille en langzame werking der Hoffelijke
fchepping. — En hier mogen wij op eene nog treffender
overeenkomst, dan de zoo even vermelde zelfs, tusfchen onze Godsdienst en de werken der Natuur opmerkzaam maken.
XI. Het is namelijk het doel van elke Godsdienst, behal_=
ve die van het Nieuwe Verband , zoo wel als van vele
Godsdienstleeraars ook onder ons , den menfchen fchrik aan
te jagen, opgewektheid en beroering in den geest voort te
brengen. Doch het oogmerk van den Schepper, zoo ver
het in den loop der natuur en voorzienigheid doorflraalt,
fchijnt geheel verfehillend te zijn. Hij legt het er niet op
toe , om ons tot onrust te verwekken, maar ons flil en be.
dachtzaam te laten. Bedenk ílechts, hoe ontzettend de mid.
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delen zijnèr almagt zijn, en zie dan rondom u , en merk
op, welk een zacht gebruik Hij van dezelve maakt! Gij
ziet in de natuur geene verblindende en verwarrende ontwikkelingen van magr, zoo als wij van Hem zouden moeten ver
wanneer dat zijn wil was. Integendeel, alles gaat-wachten,
op de zachtfte en rustigíte wijze toe. Het is, of God, bedenkende dat wij flof zijn, en wetende welk een prikkelbaar
fchepfel de mensch is, bijzondere zorg droeg, um onzen
geest te ontrusten noch van zijn íluk te brengen. In een
oogenblik zou Hij eene magt kunnen ten toon fpreiden,
die de menfchen tot zinneloosheid dreef; Hij zou hun ver.
fland door een bedwelmend gevoel van fchrik op eens kunnen
dooven. Maar de Almagtige, wel verre van dergelijke middelen te gebruiken, om indruk op ons te maken, wandelt rondom ons met billen tred, en zet de prachtige werken der na.
tuur langzaam en í1il voort, zich voor ons, in genade, als
met eenen fluijer fchijnende te dekken. De wielen van Gods
fchepping kraken noch flooten als de donder, wanneer zij
ronddraaijen, maar rollen voort met eene zachte gemakkelijk
niets dan de magt te verklaren, die dezelve be.-heid,or
weegt. Het Christendom, naar ons inzigt, Remt tenfchoonite
met dezen geest der natuur en voorzienigheid overeen. Deszelfs
bedoelingen zijn verheven; maar hoe eenvoudig en liefelijk
zijn de middelen! Het met den mensch, dat maakfel van
flof, tot het glansrijk beeld des onzigtbaren Gods vormen.
Maar het rigt geen' ontzettenden toeftel op, om dit doel te
bereiken. Het bidt ons , onze natuurlijke aandoeningen getrou.
welijk aan te kweeken en te volmaken, en onze eenvoudige
pligten flil en zonder opzien te volbrengen; en langs dezen
weg wordt het wonderbare werk der geestelijke fchepping
voortgezet, en de menfchelijke ziel wordt deelgenoot der
Goddelijke natuur.
Aldus heb ik gepoogd, langs verfchillende wegen, aan te
wijzen, wat ik begrijp het praktifche doel, de geest van
het Nieuwe Verbond te zijn, omdat er immer 'zulk eene
fierke neiging in de menfchelijke ziel, vooral onder diepe
godsdienftige indrukken, bellaat, om zich te ontrukken aan
den natuurlijken werkkring van menfchelijken pligt, en het
gevoel van zedelijke verbindtenis in verwarring te brengen
door valfche , ingebeelde en nuttelooze vorderingen.
Het is mijn oogmerk niet, te ontkennen, dat er gelegen.
Zz 2
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heden voorkomen, waarbij wij met voordeel den gewonen
weg onzer pligten kunnen verlaten. Terwijl het Christendom ons beveelt voornamelijk goed te doen aan de huisgenooten des geloofs, beveelt het ons insgelijks, goed te doen aan
alien, wanneer wij daartoe gelegenheid hebben. Die gelegen.
heden bieden zich aan, wanneer de milddadige hand kan worden uitgellrekt tot eenen verwijderden lijder; en zulke gelegenheden behoort men aan te grijpen. Maar wij verklaren
ons ernilig , en geloovep dit te doen overeenkomftig den echten
geest van onze Godsdienst , tegen het gevoelen , dat deze
gelegenheden de voorname aanleiding zouden zijn, bij welke
onze welwillende aar. doeningen zich moeten vertoonen ; dat zij
het groote tooneel voor ons godsdienílig geloof zouden aan.
wijken, om zich te doen kennen. Alsof de gewone loop des
levens niet eiken dag, eiken ítond, eik oogerblik eifchen aan
onze liefde, ons geduld , onze eerlijkheid, in het kort aan elke
hoedanigheid deed, welke het karakter van den Christen helpt
uitmaken; — alsof de gewone betrekkingen des levens niet
eene oneindig betere gelegenheid opleverden , om elke Christelijke genadegifte te doen kennen , dan die door toevallig beroep
op onze deelneming aan groote maar afgelegene voorwerpen
van hulp en heil worden aan de hand gedaan.
,Betfond er ook geene andere zwarigheid tegen dit ongegrond gevoelen, het zou genoeg zijn, dat het een allerverderfelijkst kenmerk ter beoordeeling van het karakter aangeeft.
Hij, die zich in grootfche ontwerpen verdiept, wordt menigmaal tot de wolken verheven. Wat hij in het gemeend leven
is, of hij minzaam is jegens degenen, die hem omringen,
toegevend jegens den behoeftigen fchuldenaar, eerlijk en hupsch
in alle zijne handelingen, zijn punten, welke, zoo al niet
ganfchelijk verwaarloosd, toch geacht worden zaken van minder belang te zijn. Wie, daarentegen , geenen íleun verleent
aan deze bewegingen ten beste van een of ander verwijderd
voorwerp, die wordt, hoe onberispelijk ook zijn karakter,
ten aanzien van de pligten des gemeenen levens, zijn moge,
met koelheid en mistrouwen aangezien.
Maar wij hebben nog grooter bezwaar tegen deze in
zwang gaande wijze van befchouwen. Zij is in volkomen'
tegenhand met den geest van j E zu s' Godsdienst. Dien geese
hebben wij met vele woorden pogen in het licht te ítellen ;
maar was de wereld flechts voorbereid om hem te ontvangen,
hij zou met weinige woorden te befchrijven zijn. Liefde en
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alle Christelijke deugden en genadegiften beginnen ce huis;
Deze ifelregel is, het is waar, foms in ruim gebruik onder
dezulken , die in niets ruim en mild zijn. Doch het is beter,
dat hij nu en dan misbruikt, dan dat hij voor altijd vergeten
worde. Ja, onze deugden moeten vasten wortel fchieten
bij eigen huis en haard. Zij moeten onze natuurlijke en gemeenzame vrienden met teederheid overfchaduwen, en daarna zich tot al die genen uitflrekken , met welke wij eenige
gemeenfchap of onderling verkeer hebben. Dit is de gepaste
toeneming van den inwendigen mensch, wanneer hij gevoed'
wordt door den geest des Christendoms. De kostbaartte of.
fers, door de Godsdienst gevorderd, zijn binnen den kring
onzes perfoonlijken invloeds te brengen. Daar is het, dat
het uitgelezenst reukwerk ontftoken en dag en nacht moer
bewaakt worden. Wanneer gij gaat, om uwe gave op het
altaar van eene of andere openbare liefdadigheid ce brengen,
en gij gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat daar uwe gave - — neen, breng ze terug, en, zoo het
mogelijk is , laat ze eirekken om te helpen dekken wat gij
uwen broeder fcbuldig zijt. Het is ijdelheid, zoo iemand
voorgeeft medelijden met de jammeren van• ons geflacht te
hebben., met bijzondere gevoeligheid in plans van algemeene
goedwilligheid deel te nemen; hij misleidt ziebzelven, zoo
hij te gelijker tijd hard, ongeduldig en haatdragend is jegens
dat kleine gedeelte der menfchelijke familie, met hetwelk
hij in dagelijkfche aanraking is. En integendeel, indien hij,
die getrouw is in zijne algemeene verpligtingen, wiens zach=
te vriendelijkheid den ganfchen kring'beftraalt, op welken
hij perfoonlijken invloed heeft, ter zelfder tijd zijne befcher=
ming aan openbare ontwerpen van welwillendheid onttrekt, zoo
voegt het zijne broederen niet, een ander gevoel jegens hem
te koesteren, dan den opregtfien eerbied. Wij kunnen het goed;
dat hij doet, niet berekenen. Zoo lang hij zijnen pligt jegens
hen, die hem omgeven, hetwelk de eerie van alle pligten is,
zoo getrouw volbrengt, is er geene ítof dan van goedkeuring
Ten flotte: Er is niets zoo fchoon, als de zuivere.
en onverbasterde Godsdienst van JE ZU s CH R 1sT U S. Wilt
gij derzelver fchoon regt inzien, vervul u met haren flillen ,
zachten en opgeruimden geest, en God zal in de verborgene
deelen van uw hart een groot licht voor u doen opgaan.
Waarheid, in hare eigene Goddelijke gedaante, zal er u ver
Hij, die Gods wil doet, zal van zijne leer getup.-fchijne.
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gen. De . tong van een' Engel kon u zulk een befef van
derzelver waarde en glans niet mededeelen, als gij in uzelv'
gevoelen zult, wanneer zij u eenmaal geheel geheiligd en
volmaakt heeft.

DE LINTFABRJJKEN VAN ST. ETIENNE.

H et vrouwengewaad heeft, naast de bloemen, geen loafer,

frisfcher, eenvoudiger en bevalliger tooifel, dan linten. Een
lint wordt in de haren gevlochten ; een lint flingert zich in
duizenderlei fierlijke vormen en bogten om den hoed; lint
geeft eerst den regten zwier aan vrouwelijke kleeding; een
lint drukt zich , als gordel , digt onder ieder meisjes - of vrou.
wenhart; het hoort, als 't ware, al deszelfs kloppingen,
voelt deszelfs geringíte beweging; voor dit zonderlinge we.
zen , half flang , half bloem, beftaat er geen geheim; ja bijna zou ik het een treffend zinnebeeld der genen noemen, die
zich daarmede verfieren, dit fijne, aanvallige, veelkleurige,
fnel zich bindende en ontbindende: ding. Deszelfs kleuren
zijn zoo levendig, deszelfs fchakeringen zoo teeder, dat de
ligtile aanraking dreigt, de frischheid en glans daarvan te
doen verflenfen; gelijk aan den fmaragd- en robijn-vleugel
des vlinders , fladdert en flikkert het in den zonnefchijn , en ,
even als dezen, waagt men ter naauwernood het aan te roeren, uit vrees, dat het goud- en kleurstof gefchonden aan den
ruwen vinger mogt blijven hangen.
Alvorens gereed te zijn, is het lint door eene menigte handen gegaan, en van hem, die den zijdeworm opvoedt, tot
den werkman, die de laatfie hand aan de vervaardiging legt,
en de modewerkfer, die er eigenlijk als 't ware eerst de ziel
aan bijzet, hebben twintigerlei ambachten (het lint moge vijf
fous. of vijf francs de ei kosten) er toe bijgedragen. In elke
werkplaats is er iets anders mede gebeurd en heeft het eene
veranderde gedaante aangenomen. Rekent men den prijs der
zijde, het werkloon van een geheel volk van arbeidslieden,
de winst van den koopman en die der modewerktler bij elkander, zoo is het te verwonderen, dat de linten nog zoo
goedkoop zijn.
Reeds in de zestiende eeuw werden in de provincie Forez,
(departement der Loire) omílreeks het tegenwoordige St.
Etienne, zijden linten vervaardigd; doch langen tijd wilde
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het met dezen fabrijktak niet regt flagen , en hij bleef op denzelfden trap , tot onder de regering van L 0 D E W U K XIII en
L o D E w IJ K XIV. Toen maakte men reeds fraaije, met goud
doorwerkte linten, die aan het 1Iof dezer beide Koningen
zeer in de mode waren. Men kon in de antichambres van
het Louvre en te Verjrailles niet verfchijnen, zonder van den
hoed tot op de fchoenen met fladderende linten behangen te
zijn. Daarom zegt ook M o L I k RE'S Mifanthrepe, die flechts
groene linten droeg , tegen c E L IM i4 NE, haar hare te groote toefchietelijkheid jegens c L 1 T A N D ER verwijtende:
Sont-ce fes grands canons qui vous le font aimer ?
L'amas de fes rubans a-t -il fu vous charmer ?
Deze C L 1 T A ND ER was een galante , beminnenswaardige ,
geestige Edelman van - den besten toon; maar de overvloed
van linten, welke men destijds droeg, behaagde M o L 1 k R L
niet, en daarom hekelde hij die gewoonte zoo dikwijls. On.
dertusfchen waren zij Hechts de uitfluitende dragt der voorname en rijke lieden; want deze linten, die Hechts in ééne
breedte en langzaam op haute- liste- weefgetouwen vervaar.
digd werden , waren zeer duur. Dragen nu al de hovelingen
in Frankrijk, tot groot nadeel der Lyonfche fabrijken, geene
zijden rokken en fluweelen mantels meer, zoo fladderen daarentegen linten op al de papieren- en flroohoeden dergri/ettes.
De groote hervorming en verbetering der lintfabrijkaadje
ging van geenen Franschman uit, maar van eenen Zwitfer.
fchen werktuigkundige, wiens naam waarfchijnlijk in verge.
telheid geraakt is. Te Chamond nam de koopman DU G A S,
(grootvader van D U GA S - M 0 N T BE L, den Vertaler van
at o M E RU s) kort vóór de revolutie van 1789, de eerie
proef van de nieuwe fabrijkaadje. Aanvankelijk wilde het
daarmede niet te best vooruitgaan ; daarenboven poogden de
lintfabrijkanten en handwerkslieden zich tegen deze buiten.
landfche uitvinding te verzetten , want zij zagen in dezelve
hunnen aantlaanden ondergang te gemoet, alzoo op zulk een
Zuricher weefgetouw één man meer lint in éénen dag ver.
vaardigde, dan een ander in eene geheele maand op een
Fransch gecouw kon doen. Linten moesten daardoor nood
veel goedkooper worden, maar ook juist daardoor-wendig
ruimer vertier vinden. In den beginne wilde niemand dit
laatfte begrijpen, en men dacht Hechts aan het verminderde
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werkloon. De regering kwam tusfehenbeiden, en Loofde #
voor elk nieuwopgerigt Zurichsch weefgetouw, eene premie
uit. Dit hielp; in twintig jaren verdubbelde zich te Chamond de bevolking der lintwevers. Die in den tijd der omwenteling door St. Etienne gekomen is, heeft er niets anders kunnen zien, dan een armoedig, morfig, zwartberookt
vlek, hetwelk hij thans niet meer herkennen zou , want uit
hetzelve is eene aanzienlijke ftad geworden, met omtrent veertigduizend inwoners, die grootendeels van de lintfabrijkaadje
leven. Deze merkwaardige verandering heeft St. Etienne
voornamelijk te danken aan het Zurichfche weefgetouw.
De Fran/chen voelen zich geflreeld , wanneer men hun St.
Etienne met Birmingham , Manchester en Liverpool vergelijkt.
Doch om dit voor ernst op te nemen, daartoe behoort Franfclie
ijdelheid en verblinding, of Fran/cite onwetendheid. Want St.
Etienne met zijne 37,000 inwoners is, zelfs in betrekking tot
nijverheid en handel, een dorpje, vergeleken bij die geweldige Britfche heden, waar 142,000, 189,000 en 238,000 in.
woners 'zaamgedrongen zijn, en waar industrie, land-, zee.
en wereldhandel naar eene kolosfale fchaal gedreven worden,
om nu van andere betrekkingen, in natuur, kunst , weten
leven, niet te fpreken. St. Etienne laat zich met-fchapen
die Heden omtrent op dezelfde wijs vergelijken, als deszelfs
gebrekkige fpoorweg naar Lyon, en het vervoer daarop door
paarden , met de fpoorwegen tusfchen Liverpool en Manchester of Liverpool en Londen. Met kleine Engelfche fabrijkife.
den van den derden rang heeft St. Etienne reeds meer gelijk..
heid, want men ontmoet er hetzelfde. gedruisch, dezelfde
voortvarendheid, werkzaamheid, rijkdom, weelde, en ook
dezelfde ellende. Veel, wat Engelsch is , wordt er gevonden: fpoorweg, stoommachines, zijdenfabrijken, hoogovens,
fmederijen, fleenkolenmijnen. Men kan er drie maanden leven, zonder de zon gezien te hebben, en daarbij half doof
geworden zijn.
In de andere fabrijkíleden van Frankr k, te Lyon, Nimes,
Rouaan en Rijsfel, ziet men meer Fransch gezelfchaps- en
omgangsleven, met hetgeen daartoe behoort, cercles, fehouwburgen, mufeums, wandelingen, leégloopers, luijaards , belesprits en esprits forts, en vooral flaneurs; zeker ten miníle
is er overvloed van zieltjes zonder zorg, van verliefde heeren en kokette dames. Te St. Etienne daarentegen zou men
dit alles vruchteloos zoeken. Vrouwen, kinderen en oude
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lieden zijn er, alsof zij er niet waren; men ziet flechts werk
kooplieden , die niet praten , maar rekenen. Aan ander-en
gezelfchap is niet te denken, dan aan commanditen- en bandelscompagniefchap. Den tijd befchouwen er de menfchett
flechts als een kapitaal , dat te veel waarde heeft, om her
met bloot gefnap te verfpillen ; want hier kent men van het
leven alleen den materieelflen kant , die naar francs en centimes berekend kan worden. Elders bouwt men huizen om
die te bewonen, hier alleen om er werkplaatfen op te rigten;
als woning neemt men het met de geringite ruimte voor lief,
op den zolder, op de plaats of in den flal. Deze woongierigheid heeft ook tot eene zeer eigenaardige foort van verhuringen geleid. Te St. Etienne huurt men geen huis of kamer, maar alleen een véntier: een weefgetouw heeft weinig
plaats noodig, maar veel licht. De arme handwerksman
buurt er een' zonneftraal ! Al deze kleingeestige, flechts tot
fabrijkaadje beperkte levënsdrukte onderfcheidt St. Etienne
voornamelijk van de hierboven genoemde groote Engel/die
fabrijkfleden, die ook door hare voortreffelijke inrigtingen en
verzamelingen voor wetenfchap, letterkunde, kunst en gezelligheid uitmunten. Laat ons derhalve deze Franfche vergelijking geheel en al ter zijde flellen.
Het beloont de moeite in ruime mate, te St. Etienne eene
lintfabrijk te bezoeken. Men treedt er in eene geweldig
groote zaal, 'regte en links van venfters voorzien , waarvan
het een aan het ander, floot; voor elk derzelven flaat een weefgetouw. Wanneer de arbeid beginnen zal, daalt er van de
zoldering een lang, dun en doorfchijnend netwerk neder,
waarin al de kleuren van den regenboog fchitteren. Dit zijn
de inflagdraden van het aangaande lint naar deszelfs lengte.
Twaalf dier inflagen worden menigmaal, als zoo vele glint
flerende veelkleurige zuilen , op bet weefgetouw gefpannen.
Zoodra alles in orde en het getouw in beweging geraakt Is,
verfchijnt er een teedere zijden draad, die de draden van den
inflag als komt opzoeken, en zich met dezelve op duizenderlei wijzen kruist, zamenvlecht en ineenftrengelt. Dit is
de ketting. Beide, ketting en inflag, zou men met de twee
fekfen kunnen vergelijken, die ook komen, elkander opzoeken, en, door menigvuldige, verfchillende ineenfirengelingen, aan de zamenleving daarzijn, gedaante, kleur en duurzaamheid geven. Is het weefgetouw aan den gang, zoo
klinkt het bijna als Hoeg een fmidshamer op het aanbeeld;
•
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twintig te gelijk In eene zaal werkende getouwen maken een
gedruisch., alsof men er harnasfen fineedde ; en evenwel is
het doel van den arbeid niets anders, dan draden zijde door
elkander te vlechten!
Bij den eerfien greep van den werkman, is aan het getouw
terftond alles in beweging; de raders loopen rond, de inflag_
draden komen naar beneden, en de ketting begint, met zijne
fpoel, van de regter- naar de linkerzijde en van de linker
naar de regier door dezelve heen te loopen; de werkman
heeft het voorkomen als maakte hij eene militaire exercitie,
zoo naauwkeurig en op de maat gaan al zijne bewegingen.
Thans behoort men naauwkeurig acht te geven op de plaats,
waar ketting en inflag zamenkomen en zich dooreenmengelen.
Men zou bijna gelooven, dat hier eene Toovergodin arbeidde; want in een oogenblik ontflaat er de liefelijkíte beeld
gedost in de heerlijkst fchitterende kleuren. Wie-fcheping,
toch is de kunstrijke borduurtier, die geheimzinnig deze draden ordent, aan dezelve leven en beteekenis mededeelt? Hier
ontflaat een groene tak ; bladeren fpruiten uit denzelven ,
eerst jong en teer, dan gedurig grooter en donkerder; daar
ziet men bloemknoppen ontluiken; levendige kleuren worden
zachter of verliezen zich geheel, gaan over in andere, of
mengen zich ineenvloeijend met dezelve tot de aanvalligí£e
fchakeringen. Bij eiken flag van den weversboom wordt het
lint flechts de dikte van een' zijden draad langer, en desniettemin maakt een eenig werkman op éénen dag meer kleedgarneerfels , dan op een drukbezocht Bal bedorven worden. —
Breekt er een draad — eene bijna onzigtbare, naauwelijks
voel- en vatbare zijden vezel — zoo Raat het weefgetouw
terttond , als uit eigene bewustheid , í1i1 , want ter naauwernood weet de werkman, wat er gebeurd is; eigenlijk vermoedt hij het alleen uit de beweging der weeffpoel. De
wever doet nu onderzoek, buigt zich over zijn getouw,
knoopt den afgebroken draad weder aan ; de weefboom geraakt op nieuw in beweging_, en het werk gaat voort.
Op het land wordt nog hier en daar op het oude hautelisfe- getouw, dat het Zurichfche voorafgegaan is, met eene
enkele rij infagdraden lint geweven, vooral in de gebergten
van Forez, waar de Zwitfer/che verbetering der getouwen
nog niet is doorgedrongen , of waar men daarmede niet ver
om te gaan. De linten, hier vervaardigd, moeten voor-fta
die uit de ftadsfabrijken verre onderdoen in aiwat teekening,
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fmaak en bevalligheid van kleuren betreft, doch vinden ook
flechts aftrek op het land.
Met het weven is echter de fabrijkaadje op verre na niet
voltooid. Om een fraai lint in den Raat te brengen, waarin
het dienen moet, wordt nog de zamenwerking eener menigte
arbeiders en arbeidílers vereischt, zoo als dan ook, vóór
het weven, de zijde gewonden, geverwd, gehaspeld en.opgemaakt heeft moeten worden. Uit handen van den wever
gaat het gewrocht in die der découpeufe over, die het doorfnijdt en aan de émoucheteufe overlevert; deze laatste zuivert
het van alle aanhangende kleine draadjes en vlokkend de cylitidreur doet het vervolgens tusfchen zijne naauwfluitende
pletrollen doorgaan , en geeft het daardoor den glans ; de
gaufreur modelleert het, en van den moireur ontvangt het
de prachtige watering.
De met het bereiden der zijde en gereedmaken der linten
zich bezig houdende vrouwen en meisjes zijn te St. Etienne
zeer talrijk; zij verdeelen zich weder in ver£chillende klasfen of flammen, en oefenen hare nijverheidstakken geheel afgezonderd van elkander. Elke dier i klasfen heeft hare bijzondere wijze van zijn en leven, hare eigene gewoonten en
manieren. Is het etenstijd, zoo verlaten allen de fabrijk, en
veruirooijen zich in de Braten en op de pleinen der ftad. Er
ont(iaat nu een gegons, alsof eene menigte bijenzwermen
uitvlogen. Parijs zelf doet, in zijne levendigíie en luidruchtigile flraten, zulk een gedruisch niet hooren. Ook het ge
biedt een tooneel vol leven en beweging, dat niet onbe--zigt
langrijk is, voornamelijk daar deze arbeiduiers hare ouder
behouden hebben, en in dit fluk er uit--wetfc'h•kldrag
zien als hare grootmoeders. Verbeeld u eene ronde muts
zonder kinband , zonder tulle of borduurfel; daarbij een kleedje van gebloemd katoen, dat onmiddellijk onder de borst bij
aan de heupen zeer wijd is, omdat het groo--engtrok
te zakken moet bedekken ; hierover een voorfchoot van gekleurd doek en een over elkander geflagen halsdoek. Uit
dit alles kijken dikke, ronde, roode, vrolijke aangezigten
met zwarte oogen, en onderaan prijken voeten van achtbare
grootte in onbehouwen fchoeifel.
Op het eerfte gezigt meent men, dat dit uiterlijke bij allen nagenoeg hetzelfde is ; maar dit is in geenen deele het
geval: met eenige oplettendheid bemerkt men weldra de ver
houding en voorkomen tusfchen deze arbeid--fcheidn
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fters. De opzet(ier, of ourdisfeufe, b. v. kijkt levendig In
het rond, en heeft een' losfen en rasfcben gang; ook is zij'
in hare dragt op harde kleuren gezet, draagt onder het gaan
den neus hoog in den wind, en glimlacht met zelftevreden.
heid. Daar hare kleeding overal vol floszijde zit, zoo moet
men zich hoeden haar nabij te komen, vermits men anders
de zijne oogenblikkelijk daarmede vol heeft hangen ; hierover
fchatert zij dan overluid en loopt weg. De haspelaaríter,
of dévideufe, daarentegen, toont een' geheel verfchillenden
aard; want zij is fijn, of ten minde preutsch en bedeesd.
Daarom draagt zij eene lange kant aan hare muts , kleedt
zich niet dan in donkere kleuren, gaat langzaam en met korte fchreden, en, wanneer men haar ftrak aankijkt, flaat zij
de oogen neder en bloost; doch dit alles belet niet, dat zij
zich, even als de andere, voor langeren of korteren tijd met
minnaars verbindt, want Rille waters hebben diepe gronden.
Welk een onderfcheid weder tusfchen haar en de zijdevouw.
íter, of plieufe, die gaarne eene groote dame zou vertoonen;
hierom is zij, niet uitgelaten of voorbarig als de ourdisfeufe,
maar ook niet terughoudend als de dévideufe; in haren gang
en hare houding ligt iets, dat van welvaart en hoogmoed ge
ook kan men menig fpoor van weelde aan haar ge--tuig;
waarworden. De émoucheteufe, of pluistier, draagt haarhart
zoo hoog niet; in denkwijs, gedrag en gewaad is zij befcheiden; men ziet het haar aan, dat hare klasfe arm is.
Ontmoet zij echter eerie canneteufe, of uitmeetfier, dan heft
zij het hoofd terfond hooger; want deze arme vrouwen win.
nen nog minder, en flaan op den onderuien trap van de hierarchie der zijdewerk1 ers.
Over de manneliike werklieden is ook nog al het een en
ander te zeggen. De pasfement- of zijdewever, mène -barre
genaamd, heeft, ondanks al de revolutién in Frankrijk, zijne
voormalige fads- en gildegebruiketi behouden. Zoo behoort
bij, vóór alle andere dingen, tot eene broederfchap met ka.
pel en banieren, hij heeft zijnen patroon of befchermheilig,
en viert diens feestdag uit den almanak aandachtig. Men
kan hem de rusteloosheid en den oproerigen geest der Lyonfche werklieden niet verwijten; ook wil hij met hen niets te
maken hebben. Heeft zijn weefgetouw flechts werk volop,
en Is de zijde gelijk zij behoort, zoo zweert hij bij kris en
kras, dat alles in Frankrijk zoo goed mogelijk gaat, en dat
er geen beter land ter wereld bedast. Anders echter is zijne
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stemming, wanneer er niet veel of in het geheel geen werk
is , wanneer zijn getouw fiilflaat , of ook flechts wanneer de
draden dikwijls breken. Dan begint hij te morren, wordt
Inismoedig, en leent het.00r aan alle influisteringen, oprui
klagten over het land , de menfchen en het befluur;-jingée
te huis graauwt hij vrouw en kinderen af, en niets gaat hem
naar den zin; hij loopt dan in de koffijhuizen, leest de dagbladen, en fpreekt over ffaatkunde. Hierbij laat hij hetechter berusten, en gaat in zijne ontevredenheid niet verder;
want, bedachtzamer dan de werkman te Lyon, weet hij regt
goed, dat nijverheid en handel volftrekt fusten orde vereifchen , en bij volksoptlanden niets kunnen winnen; derhalve
laat hij zich daartoe ook niet gebruiken. Bij de onlusten
onder het werkvolk te St. Etienne, tijdens denLyonfchen opfland , namen flechts arbeidslieden uit laatstgemelde ítad en
derzelver omtreik daarin een werkzaam deej.
Veel meer gewigt, invloed en aanzien, dan de pasfement.
werker, bezit de teekenaar, of mode/kur; want hij beflist
over den fmaak en de moden van het faizoen. Daarom noemt
hij zich ook kunftenaar, artiste, al ware het flechts om met
deze hoedanigheid het onzamenhangende en onordelijke zijner
levenswijs te verklaren en te verontfchuldigen. De cigaar
of de tabakspijp komt hem niet uit den mond; hij bezoekt
vlijtig de koffijhuizen, en loopt vrouwen en meisjes na; hier
neemt hij een voorkomen van dapperheid, onderneem.-bij
zucht en vastberadenheid aan. Geld acht hij niet; hij werpt
het weg. Hij kleeft zijne bijzondere kunstfchool aan; in elke
derzelven gelden verfchillende gronditellingen, verfchillende
theoriën, welke de leerlingen onderling heftig en hartstogte.
lijk verdedigen. De beroemde fchilderfcholen van Italië, in
de vijftiende , zestiende en zeventiende eeuw, waren niet trotfcher, en maakten, zoo meesters als fcholieren, geen groo_
ter geweld. En niettemin betreft het te St. Etienne flechts
eene dus of anders geplaattle, gebogene of gekleurde bloem guirlande; want hooger, dan bloemen, bladeren en andere
vormen uit het plantenrijk, gaat teeken- en fchilderkunst al.
daar niet. Desniettegenllaande hoort men : de meester fludeert , componeert , inventeert. Vervolgens maken zich de
leerlingen van zijne teekeningen meester, om die met water.
verwen na te bootfen. — Dit is de fchilderfchool van St.

Etienne.
Nog hooger dan de teekenaar !laat de fabrijkant of nego-
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riant, die al deze lieden betaalt. Men kan hem als eenen
grooten heer befchouwen. De fabrijkancen verdeelen zich
in twee geheel verfchillende klasfen. Die van den echten
ouderwetfchen trant zijn íteeds leden van het kerkbeftuur,
hebben in het koor hunner parochiekerk eene met fluweel
bekleede zitplaats , hooren regelmatig eiken zondag mis en
predikatie, zetten nimmer den voet in een koffijhuis , en ge.
lijken in alles zeer naar de deftige burgers in Duitschland,
de eerzame kooplieden van Neuremberg en 2ugsburg in de
Middeleeuwen. Even als deze, hangen zij met ligchaam en
ziel aan hunne vrijheden en privilegién; ja zij gaan nog een
flap verder, want om zich een adellijk voorkomen te geven
voegen zij , nevens het kenmerkende woordje de voor hunne
burgerlijke namen, daarachter ook nog dien van eenig klein
flukje lands, dat zij bezitten; menige hunner koopt zelfs
enkel daarom, voor groot geld, het een of ander kamp akkergrond, welks naam dan, aan den hunnen toegevoegd,
klinkt alsof het eene uitgefirekte heerlijkheid ware. Meestal
zijn zij ook zeer belust op eenen post aan het fladhuis , omdat zij dan, bij plegtige gelegenheden, de driekleurige munici.
paalfjerp mogen dragen. Gansch anders is het met de jonge
negotianten geheld; want deze hebben al de werkdrift en
bedrijvigheid; maar ook al de oppervlakkigheid en vlugtig_
heid der tegenwoordige tijden , met al derzelver zedelooze
bijhangfels. In hunne ondernemingen zijn zij Rout, maar niet
altijd voorzigtig en eerlijk. Hunne talrijke reisbedienden trekken de geheele wereld rond. In hunne woonplaats hebben
zij een' gezelfchapskring opgerigt, naar de wijs der Engelfche Clubs, waar talrijke dagbladen gehouden, gelezen, bepraat en betwist , ook daarenboven zaken van allerlei aard
gedaan worden. Met éénwoord, hun leven is volftrekt mercantiel - materieel - politiek , en de godsdienflig - gemoedelijke
hemming hunner vaderen ontbreekt hun geheel, ja zij lag£hen daarover niet weinig.
Te St. Etienne en in den omtrek, acht uren gaans in het
rond, werken 27,500 menfchen, mans, vrouwen en kinderen, aan de zijdefabrijkaadje. Hiertoe worden jaarlijks 5750
balen zijde, ter waarde van 23,385,600 francs, verwerkt.
li ec arbeidsloon, de interesfen van het kapitaal en de winst
der fabrijkancen worden op 14,031,360 francs, derhalve op
drie vijfden van de waarde der grondftof, gefchat; waardoor
de geheele waarde van het verarbeide tot 37,416,960 francs
-
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klimt. Dagelijks worden er ongeveer 350,000 ellen lint ge.
maakt, en deze bewerking wordt door 200 fabrijkanten en
500 bedienden belluurd.

BRETAGNE ONDER HET SCHRIKBEWIND, OF DE GROOTMOEDIGE
KLEEDER;VIAKER.

(Een waar Cefchiedverhaal.)

A lvorens zich te Nantes zijne vreefelijke vermaardheid te
verwerven , had de beruchte c AR R I E R hetzelfde flelfel te
Rennes beproefd. Hier echter had het lot hem een van die
eenvoudige maar edele wezens tegenovergel eld , bij welke
menschlievendheid het gemis aller andere kracht vergoedt, en
die alle onheil afwenden, door hun eigen ligchaam daartegen
tot bolwerk te flehen.
Deze man was een arme kleedermaker, LE? ER DIT ge
Te Pontivy,, in het Departement Morbihan , gebo--hetn.
ren , had hij er Hechts die onvolledige opvoeding genoten ,
welke aan kinderen van zijnen Rand te beurt valt. De pastoor,
die zijnen natuurlijken aanleg gadegeflagen had, bood aan,
hem eene vrijplaats in het Seminarium van het Stift te ver
maar LE PER D iv wilde niet. Toen men hem naar-fchaen;
de reden zijner weigering vroeg, antwoordde het kind: „De
Seminaristen vergeten hunne ouders fpoedig; men gewent
hen, alleen aan hunnen Bisfchop te denken, en niemand te
gehoorzamen dan hem ; ik wil geen priester worden, want ik
wil mijne moeder niet minder leeren liefhebben, dan ik
nu doe."
Hij leerde dus het ambqcht van zijnen vader, zette zich
in zijn achttiende jaar te Rennes neder, en begaf er zich
weldra in den echt. Verfcheidene jaren lang leidde hij er
het leven van eenen ílillen, vlijtigen werkman, won den
eenen dag het onderhoud voor den volgenden, verkleinde
zijne portie, wanneer een arme, die honger leed, tot hem
kwam, arbeidde zes dagen lang zonder ophouden, en was
volkomen gelukkig, wanneer hij op den zevenden, met een
kind aan elke hand, uit wandelen kon gaan. Bij dit afgezonderde, frenge leven werd zijn geest, geheel in de dille,
voor grootere dingen rijp. Toen de omwenteling kwam,
begroette hij haar met bedaarde maar innige vreugde, als
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een federt lang verwacht regt.. Daar hij onder de eertien- behoorde, die ter verdediging der volksregten de wapenen aan
grepen, wilde men hem tot Benen hoogeren krijgsrang bevorderen. „ Neen ," fprak hij ; „ kommanderen moeten, die het
verftaan; ik verffa Hechts te gehoorzamen."
Edoch de gebeurtenisfen holden voort, en zij, die de omwenteling begonnen hadden, waren door haar voorbijgefneld
geworden. Rennes had reeds drie Maires gehad ; de eerule
had, toen de kwade tijd kwam, zijn affcheid genomen,
de tweede zich uit vrees voor het fchavot verborgen, de
derde was. bij Vitré door de handen der Chouans gevallen.
De burgerkrijg fond voor de deur, het oproer woedde van
binnen, de nood overal, en nu kwam nog CARRIER ! .. .
In dezen toeftand verwittigde men L E P E R D IT, dat zijne
medeburgers hem tot Maire gekozen hadden. „ Ik mag niet
weigeren," zeidé hij, „ want er is gevaar; ik geloof niet,
dat ik de vereischte bekwaamheid heb; maar ik wil het beproeven. Wijk ik, als het nijpt, zoo ítraft mij !"
Ten einde een goed voorbeeld te geven , verkeerde hij zij.
ne werkplaats in eene kazerne, waarin hij dertig foldaten op.
nam , en dezelve onderhield uit de fpaarpenningen , welke hij
door tien jaren zuinigheid en ontbering verzameld had. —
„ Wat zult gij uwen kinderen nalaten ?" vroeg hem een vriend,
die over deze vaderlandlievende zelfopoffering bezorgd was.,, Mijn voorbeeld ter navolging," antwoordde de kleêrmaker.
Dit was de man, dien C AR. RI E i, toen hij naar Rennes
kwam , aan het hoofd der fladsregering vond. De Federalisten waren fterk en talrijk in het Departement, en de afgevaardigde der Conventie had bijzonder in last, tegen deze,
nog hechts ten halve verwonnene, partij werkzaam te zijn.
Zijne eert'te zorg was dus, van den Raad eene profcriptielijst te vorderen. Verfchrikt fielt deze het verlangde fluk
ijlings op , en overhandigt het aan onzen LE P E R DIT. —
„ Eénen naam hebt gijlieden er nog op vergeten," zegt
hij. — „ En welken dan ?" — „ Den mijnen; want de
meesten , welke gij daar opgefchreven hebt , denken niet anders dan ik, en hebben, als ik, voor de vrijheid gefireden."
Verlegen zagen. de leden van den Raad elkander aan. „ Deze
lijst," vervolgde LE PR R DIT, „ is eene aanwijzing op den
beul; ik zal ze nimmer onderteekenen." -- Waar C A RR 1 E R heeft ze geéischt, en ze te weigeren , . is ons eigen•
hoofd prijs geven." — „ Dat weet ik; ook neem ik de wei-
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gering op mij." En, de lijst aan Bukken fcheurende, voegde hij er bij, terwijl hij allen in het rond de hand reikte:
„ Vaartwel, broeders! Zorgt voor mijne kinderen !" .... Op
flaanden voet ging hij naar c A RU. I E R. — „ Brengt gij mij
de lijst ?" was het eerfte woord , dat deze hem toevoegde. —
„ Neen." — „ En waarom niet ?" — „ Omdat ik niet ge
zal, dat men er eene make." De man der Conventie-dogen
Roof op als een getergde leeuw. „ liebt gij hier dan te bevelen, of ik
fchreeuwde hij. — Geen van ons beiden ,
maar de regtvaardigheid ; en deze verbiedt, broeders aan te
tasten, die niets anders misdaan hebben, dan zich te vergis fen, Maak zelf de lijst, zoo gij wilt; wij zijn geene aangevers." -- „ Zoo! gij neemt dus de partij der 4narchisten ,
der gematigden, der Calotins .... En als ik u nu eens in de
gevangenis deed fmijten?" — „ Ik zou er heengaan." —
„ Maar als ik u dan naar•de guillotine zond ?" — „ Ook
hierin kunt gij handelen zoo als gij verkiest."
CARRIER fchuimbekte en floeg met zijne vuist op de
tafel; deze bedaarde tegenfland maakte zijnen toorn gaande,
zonder hem gelegenheid te geven dien te ontlasten. „ Keer
naar de Mairie terug ," fnaauwde hij LE P ER DIT toe ; „ ik
ban u daarheen." — „ Dat is noodeloos," hernam de fnijder; „ reeds federt eene maand heb ik geene andere wo.
fling." L Ei' E R D IT keerde naar de Mairie terug, maar
CA RK IER fprak van de profcriptielijst niet meer.
Bij eene andere gelegenheid verweet hem de afgevaardigde
der ConvenSie , dat hij het ontfnappen van verfcheidene
priesters begunlligd had, die buiten de wet verklaard waren.
„ Maar zij waren toch niet buiten de menfchelijkheid ," gaf de kleérmaker ten 'antwoord. — Al die tegenkanting moede, befloot CARR IEE eindelijk, naar Nantes
te gaan, waar hij meer volgzaamheid hoopte te vinden. Bij
het affcheid van L E P E R D IT zesde bij op een' dreigenden
toon: „ Ik kom hier terug." — „ Gij zult er mij wedervinden," hernam de Maire bedaardelijk. CARRIER ver
te Rennes niet weder.
-fchen
LEPERDIT had te weeg weten te brengen , dat de Zusters van Liefdadigheid haar liefdesambt in het gasthuis te
Rennes als voren bleven waarnemen. Bij het gezigt dezer
Nonnen was CARRIER verbaasd geweest, en had op haar
gefcholden, wegens de hulp, welke zij aan de„weêrfpannige
priesters" bewezen hadden; doch de goede toeband van het
Aaa
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gasthuis had haar ditmaal gered. Na zijn vertrek vernam
men, dat twee dezer Zusters van Gene Pendeeërin, welke
men ter dood voerde en welke zij vroeger hadden opgepast,
als gedachtenisteeken harer dankbaarheid, een' gouden ring
ontvangen hadden. Dit was genoeg voor de woedendlle
Sansculottes, die flechts naar eene gelegenheid zochten, om
bewijs van hun patriotismus te geven. Zij fchreeuwden,
dat er tusfchen de Zusters en de roovers in de Vendee ver
blijkbaar het loon van-ulandhoigbef!Drnwas
verraderij ! Het heil der Republiek fond op het feel! Er
moest een voorbeeld gefield worden ! enz. Kortom , de twee
Zusters werden in hechtenis genomen en naar de gevangenis
gefleept. — L E P ER. D 1 T verneemt het. Om een gefchil te
vermijden , waarbij of het gezag der regters of het zijne
misfchien gekrenkt had kunnen worden, gaat hij regtitreeks
naar den torén le Bast, waar men de Nonnen opgefloten
had. „ Wat doet gij hier ?" graauwt hij haar toe; „ wie
heeft u veroorloofd uwen post te verlaten ?" De Zusters
wilden hem de reden zeggen. „ Kom, kom , geene verontfchuldigingen!" roept L E P E R D I T; „ de zieken hebben uwe
oppasfing noodig: uwe gevangenis is het gasthuis; daar zijt
gij ten minf e nuttig voor het vaderland." Vervolgens wend.
de hij zich tot den kerkermeester, beval hem de twee vrouwen te ontf aan , en geleidde haar al brommende naar het
Hotel-Dieu terug. De regters begrepen de les, en vroegen
hunne gevangenen niet weder.
Middelerwijl begon zich in Rennes gebrek te doen gevoelen. De Koningsgezinden, die alleen door het floken van
tweedragt onder de verdedigers hopen konden de fad in hunne magt te krijgen, 11rooiden het gerucht uit dat dit ge
opzettelijk onderhouden werd sloor de leden van den-brek
Gemeenteraad, die op het koren fpeculeerden. Nood maakt
ligtgeloovig. Het van honger razende volk liep te hoop,
en, opgeruid door zekeren T o IN EL, een' fielt, die reeds
tweemaal wegens kerkroof tot de galg veroordeeld was geweest, drong hetzelve op het plein van het raadhuis, en
eischte, met dreigend gefchreeuw, dat de Maire verfchijnen
zou. L E P E R D I T treedt op het balkon en wil fpreken,
maar men laat hem hiertoe geenen tijd. „ Brood! brood !"
roept de verbitterde menigte. — „ Ik heb het niet." —
„ Geef dan uw leven !" — » Ik zal liet u brengen." Hij
v rlaat liet balkon , om naar beneden te gaan ; zijne vrienden
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pogen hem terug te houden. — Laat mij !" zegt de klee.
dermaker; „ zij worden gedurig woedender; ik moet hen flillen, Of door mijne woorden, Of door mijn bloed (*). I1lstoen
verklaart de officier, die den post binnen in het fladhuis kom
dat hij den Maire met gevaar van zijn eigen leven-mandert,
verdedigen zal, en beveelt zijne foldaten, hunne geweren te
laden. -- „ Wat doet gij , burger !" roept LE P ER DIT :
„ Ik heb gezworen voor het volk te herven, en niet, het
voor mij te laten Ilerven. Blijf hier; ik ga alleen naar
buiten. Men doodt een eerlijk man zoo fpoedig niet als gij
denkt; en ziet gij dan ook niet, dat ik gewapend ben? Ik
heb i^amers mijn' fjerp om." Ilij gaat naar beneden en ver.
fchijnt onder de menigte. Bij zijn gezigt deinst zij terug,
en er ontltaat eene korte poos van aarzeling. Maar T 0 1 NL L

en Benige fchurken, welke deze er op afgerigt heeft, begin.
nen hun gefcheeuw op nieuw. Andermaal ontbrandt de volks.
woede en er beginnen fleenen te vliegen. Aan het voorhoofd getroffen, duizelt LE PL RD IT. Het volk fehrikt
op het gezigt van zijn bloed, en er volgt eene minuut van
ílilte. — „ Burgers , ' zegt L E PER D IT, met een' vriendelijken glimlach, „ wonderen, als de Zaligmaker, kan ik niet
doen, en dus ook niet deze fleenen in brood veranderen;
maar, kon ik u voeden met het bloed, dat gij ziet firoomen, hoe gaarne vergoot ik zulks tot den laathen droppel !"
Bij deze edele en zachtmoedige woorden flaan allen de oogen
neder; de menigte wordt bijna verlegen: hiervan maakt
I. E P E R D 1 T gebruik, en verdedigt het fladsbefluur, door
alles te herinneren, wat het gedaan heeft en nog doet, om
den overvloed terug te brengen. Lang fpreekt hij, bedaard,
met vriendelijke, onveranderde Item, en houdt flechts nu en
dan op, om zich het bloed uit het gezigt te vegen. Het
volk zag, dat liet misleid was; weldra kwam berouw, ver.
volgens fchaamte; alle rumoer zweeg, en de woedende hoop
ging uiteen.
Ten langen laatfle nogtans nam de revolutie-gisting een
einde; de Chouans en de Vendeeérs legden de wapenen neder; de overvloed kwam terug, en met denzelven de algemeene rust. Zoolang de Maine van Rennes een post van gevaar
geweest was , blootgefleld aan de (lagen der Koningsgezin
wilde niemand met cienzelven iets te-densgrauw,
` F ) íVie
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does hebben. Naauwelijks echter was er weder eer en voor.
deel mede verknocht, of iedereen bood zich aan om L EP E R D I T te vervangen. De welopgevoede lieden begonnen
de fpelfouten op te merken , die hier en daar in de (ukken
voorkwamen, en welke, meenden zij, men eenen ongeleerden kleêrmaker te goed moest houden! In eenen tijd, toen
het er op aankwam voor zijnen pligt te kunnen flerven, had
men hem gaarne tot fladsbelluurder aangenomen; thans , nu
het gevaar voorbij was, zeide men , dat zulk een ambt een'
aanzienlijk' man vereischte, die Bals geven kon ! De republikeinfche gelijkheid was reeds niets anders meer dan eene
fictie , die enkel in het formulier der wetten was overgebleven ; de reactie tegen de democratifche gebruiken werd ge.
durig flerker, en de in lompen geklcede Sansculottes van
1793 veranderden weldra in Incroyables. L E P E R D I T zag
in, dat zijn tijd voorbij was, en , zonder naar het behoud
eener ambtsmagt te llreven, welke hij nimmer gezocht had,
keerde hij naar zijne fnijderstafel , gelijk C IN CI N N A T U S
naar den ploeg, terug, zonder zelfs te vermoeden, dat hij
eene opoffering deed. Niettemin was hij een der afgevaardigden, welke de municipale Raad van Rennes afzond, om
NAPOLEON , bij deszelfs doorreize door Nantes, te begroeten. De trekken van zijn gelaat troffen den Keizer. „ Hoe
is uw naam, Mijnheer?" vroeg hij den ex -Maire van Rennes
eenigzins ruw. — „ L E PER DIT, een kleêrmaker." Dit
verwonderde N A P o L E 0 N, en hij vroeg op ;eldering, welke
hem gegeven werd. — „ Hoe denkt het volk over mij ?"
Met deze onverwachte vraag wendde hij zich weder tot L EP ER D I T. — „ Het volk bewondert u." — „ Is dat alles ?" — „ Ja , Sire !" — „ Verwijt men mij dan iets ?" —
„ Willekeur, Sire!" — De Keizer, die onder het fpreken
heelt en weder ging, bleef voor LE P ER DIT flaan , en keek
hem (lijf in het gezigt. — „ Gij wilt mij zeker bewijzen,
dat het fpreekwoord van de onbefchoftheid der Bretagners gegrond is ? .... Maar, trouwens, ik heb liet gaarne, dat men
open tot mij fpreekt... Kom hier !" en , den fnijder een'
wenk gevende, trok hij hem naar een venilerkozijn, waar
hij een vol uur met hem praatte. L E P E R D IT gedroeg zich
zonder de minne verlegenheid; 's Keizers aanbiedingen wees
hij af, en verheelde hem zijne republikeinfche gevoelens niet.
Toen hij zijn affcheid nam, volgde N A P O LE ON hem met
de oogen. „ Een vent van ijzer!" bromde hij. Nog dien
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zelfden avond ontving de Maire van Rennes, Markies D E
B L o s s A c, die zich buigzamer dan zijn meelgezel betoond
had, den brief, welke hem tot Ridder van het Legioen van
Eer benoemde.
Van dien tijd af tot op de honderd dagen bleef LEPE RD IT aan de ílaatkundige omflandigheden vreemd. Toen echter zocht hij de oude kokarde weder voor den dag, en trok
met de Gefedereerden Nantes te hulp, hetwelk door de Ven
ërs bedreigd werd. Na de terugkomst van L ODE W If K-de
XVIII plaatfte men zijnen naam op de lijst der municipale
Raden; maar hij weigerde, den eed te doen. De Prefect,
als buiten zichzelven van toorn , deed, hem voor zich komen. „ Neem u in acht !" fnaauwde hij den grijsaard toe;
„ niet ongeflraft toont men zich den vijand zijner Majesteit;
ik waarfchuw u." — „ Gij zijt nog veel te jong, en ik
veel te oud, dan dat ik waarfchuwingen van u zou behoeven," zeide de kleérmaker lagchende. — „Zweren zult gij,
Mijnheer!" -- „ Ik zal niet zweren." — „ Gij' draagt het
hoofd al zeer hoog." — „ Omdat er in mijn leven niets is,
dat mij dwingen kan het neër te buigen." — De getroffen
Prefect flamelde eene verontfchuldiging, en geleidde LE P E RD IT tot aan de deur.
L E P e 11 D 1 T'S teleurftellingen in het tlaatkundige b dden
overigens niets in zijn karakter .veranderd. Hij behoorde tot
die gemoederen, welke het gezigt van het booze kan bedroeven , maar niet verharden. Zijn dood was zijn leven waardig. Midden in den nacht door het geroep van brand uit den
flaap gewekt, ijlt hij naar de plaats, waar het vuur was uit
dringt zich op de gevaarlijkste punten, en ont--gebartln,
vangt eene kwetfaur, welke hid eerst bemetkt toen het gevaar voorbij is. Bewusteloos wordt hij naar huis gebragt.
In de twee daarop volgende jaren verergert de bekomene lig
gedurig, en wordt ten laatfle ongeneeslijk.-chamsfde
Geene klagt laat hij booten, geen teeken van ongeduld zien;
hij denkt alleen aan zijne kinderen, die hem omringen. Wel.
dra ontbreekt een derzelven. L E P E R D 1 T vraagt naar de
reden; men antwoordt hem , met verlegenheid, dat zijn zoon
ziek is. Nog dien zelfden dag verneemt hij het ontdekken
der zamenzwering van B E R T o r; hij twijfelt geen oogenblik, of de jongeling is een der tlagto#fers. Evenwel hij
zwijgt, om zijner vrouw en kinderen het geven van eene opheldering te befparen, welke zij om zijnentwille ontwijken,
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en dringt zijne fmart in zijn binnentie terug. Weken , maan
lang verneemt hij eiken ochtend naar den toeíiand van-den
zijnen afwezigen zoon , en houdt zich alsof hij aan hetgeen
men hem antwoordt geloof flaat. Eindelijk, toen zijn laatite
uur genaderd is, en hij nu weet, dat de fmart , welke hij
verwekken zal, in de nog grootere over zijn eigen verlies
verzwolgen flaat te worden, vraagt hij, voor de laatfle maal,
met nadruk, naar zijnen zoon. Allen flaan de oogen neder
en zwijgen. „ Zoo is hij dan dood 1" fluisterde de grijsaard;
q, ik dacht het van den beginne reeds... God vergeve het
hun l" — Dit waren de laatfie woorden van eenen man ,
wiens geheele leven bijna een ftrijd geweest was, en wel
fleeds voor anderen, nimmer voor hemzelven. De priesters,
welke hij voor de guillotine behoed had , weigerden zijne
doodkist te begeleiden, en de fiad, welke hij beftuurd, verdedigd en gered had, wilde hem niet eens een graf op haar
kerkhof fchenken. Men moest beroep doen op de algemeene
milddadigheid, om de gelden te verkrijgen, ten einde zesvoet
gronds te kunnen koopen voor het graf van eenen man, wien
de aloude Republieken Pandbeelden opgerigt zouden hebben.
Doch met vreugde leverden de burgers van Rennes hiertoe
hunne bijdragen ; en wie heden het kerkhof dier flad betreedt,
kan vlak nevens den ingang eene zuil van graniet zien, op
welke het volgende eenvoudige opfchrift te lezen is:
LEPER DIT,

VAN RENNES
EN
OVERMAN DER KLEEDERMAKERS.
MAIRE

TWEE BANDIETEN-GEVALLEN.

D

e Heer MA CF A P.1. A NE maakt de gegronde aanmerking ,
„ dat er weinig onderwerpen zijn, die ons meer algemeen belang inboezemen, dan de lotgevallen van roovers en bandieten. In onze kindschheid wekken en boeijen zij onze oplettendheid niet minder dan de beste tooververtellingen ; en wanneer onze gelukkige ligtgeloovigheid voor alles op eene treu
wijze verminderd en ons vertrouwen in liet bovennatuur -rige
vervlogen is, alsdan behouden wij nog fleeds onzen-lijke
fmaak voor de avontuurlijke bedrijven en de wilde leefwijs
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lier tiruikroovers. Noch meergevorderde ouderdom , noch
rijpheid van ondervinding en wereidkennis zijn In ftaat ons
ongevoelig te maken voor verhalen van jammer en fchrik ,
zoo als onzen kindfchen leeftijd bekoord hebben , noch ons
vrij te waren voor de ons bekruipende rilling, wanneer wij,
aan onze vreedzame haardílede gezeten, verhalen lezen of
hooren, waarin verflag gedaan wordt van de íloute bedrijven
eens rooverhoofdmans , van zijne met levensgevaar gelukte
ontkomingen, en van de lange reeks zijner euveldaden." —
Het volgende zijn een paar verhalen uit een werk, door gemelden Schrijver, vóór eenige jaren, in het licht gegeven:

De Proef van den Rooverkapitein.
Een jong mensch, die reeds verfcheidene jaren onder de
roovers geleefd had, dong, bij den dood van het opperhoofd
zijner bende, naar de eer van deszelfs opvolger te worden.
Hij had zijnen nieuwelingstijd met glans doorítaan; hij had
in her rooverberoep beide moed en loosheid doen blijken;
maar het oppergebied over de bende werd hem door anderen
betwist, en de om(Iandigheden geboden den roovers, in
de keus van eenen bevelhebber bijzonder omzigtig te zijn.
Hij moest de onverfchrokkenfle en hardvochtigile uit den geheelen hoop wezen. De eerzuchtige kandidaat bood zich aan,
om alle, zelfs de vreefelijkfte bewijzen van een en ander te
geven; en een gedrogt onder zijne makkers floeg voor, dat
hij naar het dorp, waar hij geboren was, zou gaan, en er
een jong meisje vermoorden zou , dat zijne geliefde geweest
was! „ Ik zal her doen," fprak de booswicht, die zonder
verwijl tot zijne hellche zending op reis ging. Toen hij het
dorp bereikt had, durfde hij er zich echter niet vertoonen,
omdat hij zijne loopbaan van misdaden begonnen had met aldaar eenen zijner makkers om het leven te brengen : hij hield
zich achter Bene fleenen fontein buiten het dorp verborgen
tot tegen het ondergaan der zon, als wanneer de vrouwen
gewoon waren, met hare koperen vaten op het hoofd, aan
de bron te komen, om er haren benoodigden voorraad water
uit het bekken te putten. Zijn meisje kwam, onbezorgd
fnappende met de overigen. Hij had haar met zijne buks
kunnen nederfchieten; maar hij vreesde vervolgd te worden,
en daarenboven had hij eenigen tijd noodig, om zich een
bloedig zegeteeken te verfcha{fen , hetwelk hij wilde medene-
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men. Derhalve hield hij zich flit, hopende dat zij na het
vertrek der anderen achterblijven zou. Doch integendeel was
zij eene der eerhen, die hare watervaas op haar hoofd in
evenwigt zette en den• weg naar het dorp weder infloeg,
waarheen al hare kameraden haar fpoedig volgden. Wat moest
hij nu doen ? Hij had vastelijk befloten tot liet einde toe vol
te houden en de helfche daad ten uitvoer te brengen. Een
kind kwam al fluitende de fontein voorbij ; hij legde zij.
ne buks af, om het niet te verfchrikken , en, te voorfchijn
tredende, ítelde hij aan hetzelve eene reliquie ter hand, welke hij jaren lang om den hals gedragen had, en die aan zijn
meisje wel bekend was; het kind gelastende, dat het daarmede naar haar toe moest loopen en haar zeggen, dat een
oude vriend haar aan de fontein verwachtte. Het kind nam
de reliquie benevens een íluk geld, hetwelk de roover aan
hetzelve fchonk, nadat hij het bij de Madonna had doen zwe.
ren, in het dorp van de zaak niet vóór een uur na den donker te zullen (preken , en liep heen. Vervolgens week de
roover achter de oude fontein , en hield , met de buks in de
hand , een' fcherpen uitkijk , of ook misf`chien de deern hem
verraden of wel niet alleen mogt komen. Doch het goed_
hartige meisje, dat hem misfchien, ondanks zijne fchuld,
nog beminde, dat veelligt hoopte, hem in eenigen dringenden nood te kunnen bijítaan, of ook wel dacht , dat hij boete
wilde doen en in de maatfchappij terugkeeren, ging alleen
naar de fontein, waar haar minnaar bij haar kwam, juist ter.
wijl de dorpsklok het live Maria luidde, en haar den dolk
in het hart íliet! Daarna fneed het moniler haar het hoofd
af en liep naar de roovers terug, die gedwongen waren te
erkennen, dat, na zulk eene daad en bij zulk een bewijs
daarvan, hij waardig was hun opperhoofd te wezen.
Dit door den Heer DI A CF A R L A N E verhaalde geval is
zoodanig, dat het voorzeker bij weinigen de aangename ge
zal wekken, waarvan hij in zijne inleiding-warodigen
gefproken heeft, en er geene achterlaten dan verontwaardiging
en afgrijzen. Van eenen anderen aard is de volgende moord.
gefchiedenis, hoe ijfelijk de uitkomst daarvan ook wezen moge :
De 1lonj;aarfche Paardenkooaer.
Op den derden avond na zijn vertrek uit theeven had deze
man zijn nachtverblijf gekozen in eene niet veel bezochte ,
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dille herberg, even buiten eene kleine landilad. Te voren
had hij daar nog nimmer zijnen intrek genomen; maar het
huis zag er goed uit , en de bewoners fchenen knappe lieden.
Eerst voor zijn paard gezorgd hebbende, zette hij zich niet
den waard en deszelfs gezin aan 'den avonddisch neder. Onder het eten vroeg men hem, van waar hij kwam , en, toen
hij gezegd had van Weenen, wilde ieder, dat hij vertellen
zou, welk nieuws er in de Keizerltad was. De gast vol
ver hij in ílaat was , aan hunne nieuwsgierigheid.-de,zo
Daarna vroeg de waard , welke zaken hem naar Weenen gevoerd hadden, en hij antwoordde, dat hij er eenige der beste
paarden verkocht had , die er immer ter markt gebragt waren. De herbergier, dit hoorende, wierp eenen blik naar een'
der aanzittenden, die, zoo het fcheen, zijn zoon was; een'
blik, op welken de koopman destijds niet lette, maar dien
hij reden had zich naderhand te herinneren. Toen het maal
ten einde geloopen was , verzocht de vermoeide reiziger,, dat
men hem zijn bed zou wijzen. De waard nam zelf een licht
op, en leidde hem , dwars over eene achterplaats , naar een
afzonderlijk gebouw, dat twee kamers bevatte, die er, voor
een Hongaarsch logement, vrij wel uitzagen. In de binnenfle
dezer kamers ítond een bed , en hier liet de waard hem alleen. Toen de koopman zijn wambuis uitgetrokken en den
lederen gordel losgegespt had, die zijn geld bevatte, dacht
hij , dat het niet kwaad zou zijn eens na te kijken, of alles
daarmede in orde was. Diensvolgens trok hij er eene oude
lederen beurs uit , die zijn goud inhield , en eene brieven.
tasch , die vol was niet Oostenrjksch bankpapier. Na gezien
te hebben, dat alles was gelijk het behoorde, legde hij het
onder zijne hoofdpeluw, deed zijn licht uit, en wierp zich
op het bed , God en de Heiligen dankende , dat zij hem dusverre behouden huiswaarts geleid hadden. Geen kwaad vermoeden omtrent de eerlijkheid der lieden, in wier huis hij
zich bevond, hinderde hem in zijne rust, en weldra genoot
hij een' verkwikkenden en diepen flaap. In dezen flaat van
negative gelukzaligheid mogt hij zich een uur of twee be.
vonden hebben , toen hij door een gedruisch , als dat van het
openen eens venders, en door het indringen van eenen firoom
koude nachtlucht gewekt werd. Zich in het bed oprigtende,
zag hij, door een open venfter, dat bijna regt boven zijne
legerílede zich bevond, het hoofd en de fchouders van eenen
man binnendringen, die blijkbaar poging deed, om langs dien
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weg in het vertrek te geraken. Terwijl de verfehrikte koop.
man hiernaar zat te kijken, trok de indringende gedaante zich
terug ; vervolgens hoorde hij een dof gerommel, en daarop,
zoo het hem voorkwam , de flemmen van verfcheidene menfchen onmiddellijk onder het venfier. De vreefelijkfte angst,
te vreefelijker daar dezelve zoo plotfeling kwam, beving
thans den reiziger , die, naauwelijks wetende wat hij deed,
maar aan zijn leven fchier wanhopende, onder het bed kroop.
Naauwelijks had hij dit gedaan, of hij hoorde het zware
ademen van een' man aan het open venfter, en her volgende
oogenblik viel een forfche kerel in de kamer, die , na dezelve
met waggelende fchreden rondgegaan te zijn, al tastende
langs de muren, den weg naar het bed fcheen te zoeken.
Vrees ontroofde den paardenkooper bijna het gebruik zijner
zinnen; hij bemerkte nogtans, dat de binnengekomene,
wie hij dan ook wezen mogt, fmoordronken was. Hierin
was echter voor hem niet veel troost gelegen; want het was
mogelijk, dat de man zoo veel drank gebruikt had, om zich
tot den moord te bemoedigen , en de koopman was daarenboven overtuigd, dat hij buiten het venfter de ftemmen
van nog meer lieden gehoord had, die mede binnen konden klimmen , en , in geval van wederhand , hunnen makker helpen. Zijne verbazing evenwel was groot, en hij
kreeg als 't ware een nieuw leven, toen hij hoorde, hoe
de man zijn buisje op den grond en zichzelven op her bed
wierp, waaronder hij verfcholen lag. Ondertusfchen had de
fchrik zich te zeer van den reiziger meester gemaakt, om
op eenmaal afgefchud te kunnen worden ; zijne denkbeelden
weren te verward, dan dat hij, voor zulk eene nachtelijke
inklimming in een vertrek, waar een ongewapend man met
geld bij zich zijne flaapplaats had, eenige andere beweegreden kon uitdenken dan roof en moord, en hij hield zich
dus doodítil , tot dat hij den perfoon, die boven hem lag,
met al de luidruchtigheid van eenen dronkaard hoorde fnurken. Alstoen zeker zou hij zijne fchuilplaats verlaten en her
volk uit de herberg gewekt hebben , om eene andere leger
ede te erlangen, in plaats van die, waaruit men hem op-ß
eene zoo vreemde wijs verdreven had; doch, juist toen hij
tot dit befluit gekomen was, hoorde hij de deur der buitenlie kamer openfluiten, vervolgens zachte fchreden tleelswijs
door dezelve fluipen, daarna de deur der kamer, waarin hij
was, voorzigtig openen, en zag twee mannen, den waard
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en zijn' zoon, op dendrempel verfchijnen. „ Laat het licht
buiten de deur ," fluisterde de vader; „ het zou hem wakker
kunnen maken, en dan kon hij ons moeite veroorzaken." —
„ Wees daarvoor niet bang,' gaf de zoon, insgelijks fluisterende , ten antwoord; „ wij zijn twee tegen een'; hij heeft
niets bij zich dan een klein mesje — daarenboven flaapt hij
als een os.; hoor, hoe hij fnurkt i" -- „ Doe, wat ik u
zeg," hernam de oude gebiedend; „ zoudt gij willen, dat
hij wakker wierd en met zijn gefchreeuw geheel de buurt in
opfchudding bragt?" Dit hoorende, kon de van angst ril
koopman onder het bed zich naauwelijks bedwingen,-lend
dat bij niet overluid fchreeuwde; doch hij bemerkte, dat de
zoon het licht in de buitenfle kamer 'laan liet,'en vervolgens zag hij , hoe de twee moordenaars , de kamerdeur gedeeltelijk achter zich toetrekkende , om het fchijnfel der lamp
van het bed te weren, naar de flaapplaats flopen; en daarna
hoorde hij eene ruifchende beweging, als van armen, die
over beddelakens tastten, en toen een geluid, dat hem het
hart in het lijf deed omkeeren, want hij giste, dat het voortkwam van een mes of dolk, in het ligchaam van eenen mensch,
als hij, indringende, weinige duimen boven het zijne. Dit
werd gevolgd door een' plotfelingen en geweldigen fchok op
het bed, verzeld van een' kermenden zucht. Hierna voelde
hij, hoe het bed , dat laag bij den grond was , boog onder
een vermeerderd gewigt, waaruit hij afnam, dat een der
moordenaars , of beide, zich op hetzelve geworpen hadden
en het deden doorbuigen , tot dat het op zijn eigen ligcha>im
drukte. Voor eenige oogenblikken heerschte nu eerie akelige flute; daarna zeide de waard: „ Hij is er geweest -- ik
heb hem den hals afgefneden ; neem het geld; ik heb gezien ,
hoe hij het onder de peluw verborg:' — „ Ik heb het,"
hernam de zoon ; „ eene beurs en eene brieventasch." Terfiond daarop voelde de reiziger zich van de d{ukking ontlast,
die hem bijna deed flikken ; en de moordenaars verlieten , zoo
het fcheen , al bevende en met overhaasting het vertrek , na
hun licht op , en verdwenen. Niet zoodra waren zij-men
voor goed de deur uit, of onze arme koopman kroop van
onder het bed te voorfchijn, en nam, met een' wanhopigen
fprong, de vlugt door het kleine venfter,, langs hetwelk hij
den ongelukkigen, die klaarblijkelijk in zijne plaats vermoord
geworden was, had zien binnenkomen. Met al den fpoed,
waartoe bij in flaat was, liep hij nu naar de ltad, waar hij
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zijne verfchrikkelijke ontmoeting en wonderdadig behoud aan
den nachtwacht verhaalde. De nachtwacht bragt hem bij den
Burgemeester van het fladje, dien hij uit zijnen flaap deed
opwekken en met het gebeurde bekend maakte. In minder
dap een half uur tijds, nadat hij er uit ontkomen was, bevond zich de paardenkooper weder aan de moordherberg,
vergeld door den magifiraatsperfoon, den nachtwacht en eenigen der met ijzing getroffene inwoners, die, door het gerucht gewekt, zich nu gezamenlijk zoo í1i1 mogelijk daar
begaven. In het huis fcheen alles zoo fit als het graf;-hen
maar, toen men achter hetzelve de ilallen naderde, vernamen zij eenig gedruisch. Aan de overigen bevel gevende,
om het huis en al de nevengebouwen zorgvuldig te omfinge.
len, begaf zich de magifiraatsperfoon, met den reiziger en
een half dozijn gewapenden, naar de flaldeur: deze rukten
zij open, en vonden in den ßal den herbergier en zijnen
zoon bezig een graf te delven. De eerfie gedaante, welke
zich aan de oógen der moordenaars vertoonde, was die van
den reiziger zelven. De uitwerking hiervan op hun fchuldig
gemoed was meer, dan zij verduren konden; zij gilden, en
wierpen zich op den grond; en, offchoon zij zich terflond
door hard klemmende handen van vleesch en bloed gegrepen
voelden, en de ftemmen van den magiftraat en van hunne
vrienden en buren hoorden, die hen van moord befchuldigden, duurde het eenige minuten, eer zij gelooven konden,
dat de gedaante van den reiziger, die in het midden der overigen fond, iets anders was dan een geest. Het was de meer
verharde booswicht, de vader, die, toen bij de item van
den vreemdeling, in gefprek met den magifiraatsperfoon,
hoorde, het eerst magts genoeg over zichzelven herwon, om
zijn aangezigt van den grond te heffen. Nu zag hij duidelijk
den vreemdeling, nog wel bleek en verwilderd, maar klaar
brein van den moordenaar fcheen-blijkeonfchadg.Ht
draaijen;
doch, eindelijk opíiaande, fprak
rond
te
met hem
hij tot de genen, die hem vasthielden: „ Laat mij dien
vreemdeling toch van naderbij zien; laat mij hem aanraken,
— o 1 laat mij hem slechts aanraken!" De arme paardenkooper week van fchrik en afgrijzen terug. „ Gij kunt hem
hierin te wille zijn," zeide de Burgemeester; „ hij is onge.
waperid en magteloos, en wij zijn hier om u te befchermen."
Hierop liet de reiziger den waard naderen en de hand over
zijn ligchaam flrijken, waarna de fchelm zegepralend uit-
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riep: „ Ik ben geen moordenaar! Wie durft zeggen, dat
ik een moordenaar ben?" -- „ Dat zullen wij zoo aan(tonds
zien," zeide de reiziger, die thans naar het achtergebouw
der herberg ging, gevolgd door den magiltraat, de twee gevangenen en allen, die, op het vernemen, wat er gaande
was , in den flat waren zaamgevloeid. Beide vader en zoon
betraden, naar het fcheen goedsmoeds , de kamer; en, toen
zij, bij het licht der lantarens, welke de nachtwacht en an.
deren over het bed hielden, een bebloed ligchaam op hetzelve
zagen liggen, riepen zij : „ Wat moet dit beteekenen ? Wie
kan dit zijn ?" 'Men hield het licht lager, •en het fchijnfel
viel regt op het akelig vertrokken gelaat en de bloedende keel
van een jong man. Op dit gezigt keerde de jongíte der twee
moordenaars zijn hoofd om, en viel, zonder een woord te
fpreken, in zwijm; maar de vader, een' gil gevende, zoo luid,
zoo afgrijfelijk, dat flechts de kreet der voor eeuwig ver.
doemden daaraan in akeligheid gelijk kan zijn, wierp zich op
het bed en op het bloedige en deerlijk misvormde lijk, en,
binnensmonds de woorden uitflootende: „ Mijn zoon ! Ik
heb mijn' eigen' zoon vermoord !" vond ook hij eene kort
zijnen toefland in-ltondigevrpz jflkhednva
bewusteloosheid. Een oogenblik daarna kwam de ongeluk.
kige waardin, die aan niets van al het voorgevallene fchuld
had, en, zonder het te weten, de vrouw van eenen moordenaar, de moeder van eenen moordenaar en de moeder van
eenen vermoorden zoon was, van eenen zoon, door vader
en broeder om het leven gebragt , naar de plaats van dit akelige fchouwfpel toeloopen, en zou de reeds ondragelijke ijfelijkheden van hetzelve nog tienwerf door hare tegenwoordig.
heid vermeerderd hebben, ware het niet, dat men haar uit
deernis belet had het vertrek te betreden. Zij was door het
gedruisch in den flat en vervolgens door het gillen van haren
man in den flaap geftoord geworden, en werd thans zelve,
fchreeuwende en bijna zinneloos , met geweld in de herberg
teruggedragen. De twee moordenaars werden hierop terflond
gebonden en naar de fladsgevangenis gevoerd, alwaar, bij
het des anderen daags gehouden verhoor en verder onderzoek,
bleek, dat de vermoorde de jongde zoon van den herbergier
was, iemand, die nimmer van eenig misdrijf verdacht gehou.
den was, behalve dat men hem als eenigzins verfaafd aan
den drank kende; dat hij, in plaats van te bed te zijn, gelijk
zijn vader en broeder waanden , flit het huis was uitgeflo.
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pen, om zich met een gezelfchap drinkebroers te vermaken.
Al deze zijne gezellen verfchenen , om getuigenis af te leg_
gen, en twee derzeiven verklaarden, dat de overledene, meer
dan gewoonlijk befchonken zijnde , en voor den toorn zijns
vaders vreezende, indien hij in zulk eenen flaat en zoo laat
in den nacht de huisgenooten wekte , hun gezegd had , dat
hij door het venfler in het kleine afgezonderde huisje wilde
klimmen, om daar, gelijk hij wel eens meer gedaan had, zijnen roes uit te flapen ; en dat zij beide hem verzeld en geholpen hadden in het venfler te Hijgen. De overledene, zeiden zij , had reeds eenmaal het vender bereikt , en zou , zoo
zij dachten, er behouden door gekomen zijn, maar, dronken
en dna niet vast op de beenen , gelijk hij was , was hij weder
naar den grond gegleden. Zij hadden alstoen oenige moeite
gehad, om hem te bewegen, andermaal in het venfler te klimmen; want, met de gewone eigenzinnigheid der dronken lieden, had hij gezegd, liever bij een' zijner makkers te willen
gaan flapen. Eindelijk evenwel was hij naar binnen geraakt,
en zij, zijne beide medgezellen, waren ieder naar zijn buis
gegaan.
De rampzalige misdadigers ondergingen weinige weken daar.
na de doodflraf; zij hadden alles beleden, en het geld en
bankpapier, hetwelk hen tot de helfche daad verlokt en dat
zij terilond verborgen hadden, aan den paardenkooper uitge.
leverd.
MAGT DER REDE.

In het Deenfche Redeken Nyeköbing heerschoen angst en
fchrik. Rondom deszelfs muren hadden vijandelijke leger
zich nedergeflagen, en het vreedzame, door vlijt en-fcharen
nijverheid bloeijerde fladje fond aan de vlammen prijs gegeven te worden, omdat het de overmatige brandfchatting, wel.
ke de onbarmhartige vijand als losprijs vorderde, niet in flaat
was op te brengen. Het was juist zondag. De beangfie burgers, die reeds twee jammervolle dagen onder plundering en
afperfingen van allerlei aard hadden doorgebragt en nu nog
het ergfle te gemoet zagen , warera tot de godsdienstoefening
in de kerk vergaderd , en fmeekten den Albarmhartige om hulp
en redding. De Proost j E s s E N, een van ijver voor kerk
en vaderland gloeijend man , befleeg den kanfel , en hield
eene voor de omflandigheden allezins gepaste rede. Ge-

MAGT DER REDE.

699

durende zijne predikat!e werd hij aan den ingang der kerk
eenige Zweden gewaar, welke hij aan hunne kleeding voor
bevelhebbers van het vijandelijke leger herkende. Hij zag
zijne medeburgers gebukt onder de rampen des oorlogs, in
angst en wee als wegfineltende, en nevens hen die menfchen,
in wier hand heil en verderf lag, wier wenk hen kon gelukkig maken of vernietigen. Dit ontvlamde het ijvervuur in
zijnen boezem; dit bezielde en bevleugelde zijne woorden,
dat zij als zoo vele pijlen het hart troffen. Hij fprak van
wreedheid en onderdrukking; van God, die langmoedig en
ontfermend is, terwijl de menfchen elkander onderling, als
bloedgierige tijgers der woestijn, aanvallen en verfcheuren. Hij
fchilderde dit tafereel met flerkc kleuren, maar naar waar
zonder evenwel daarbij de behoedzaamheid uit het oog-heid,
te verliezen, welke de omftandigheden vorderden.— De godsdienstoefering was ten einde, en de vrome redenaar naauwelijks te huis gekomen, of een ruiter bragt hem de aanzeg
dat een der bevelhebbers van het Zweedfche belege.-gin,
ringskorps hem wilde bezoeken en des middags zijn gast zijn.
E S S EN, nog warm van den ijver, met welken hij gefproken
had, gaf ten antwoord, dat hij tot zijn maal niets bezat dan
wat erwten en een stuk fpek, het eenige, 't welk de Zweed
foldaten hem overgelaten hadden, en dat dit wel geen-fche
geregt was , om er zoo hoog een' gast op te ontvangen; dat
hij derhalve voor de hem toegedachte eer moest bedanken.
De met dit befcheid afgevaardigde bode had echter nog naauwelijks het vertrek verlaten, of de aangemelde trad reeds de
woning binnen. „ Zonder eenigen omlag of pligtpleging,
Heer Proost; gun mij heden uw gast te zijn. Slecht en regt!
wat gij ook opdischt, is mij wél." Dit waren de woorden,
met welke hij den huisheer begroette, en die geene verdere
verontfchuldiging of afwijzing gedoogden. Men ging duszitten. Over tafel fprong het gefprek van het eene onderwerp
op het andere, en reeds wilde j E s s E N, tegen het einde des
maals, eene gunilige gelegenheid aangrijpen, om het onderhoud op den nood der flad en der burgers te wenden, en tot
derzelver behoud andermaal het zijne te beproeven, toen de
zelfgenoodigde gast met achtbaarheid het woord nam: „Uw
fladje mag zich met zulk eenen predikant gelukwenfchen,"
zeide hij ; „ zijn woord heeft gewigt , en zijne pijlen treffen
net doel. Ik dacht uwe stad te verbranden, en — mij zijn hart
en voornemen afgebrand. Nyeköbing blijve verfchoond! Ik
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heb bevel gegeven, het niet meer als vijand te behandelen.
Opdat echter niet buiten mijn' wil en weten gewelddadigheid
gepleegd worde, zal de plaats fauvegarde bekomen. En gij ,
waardige leeraar, ontvang dit, als teeken mijner achting en
erkentenis !" Met deze woorden maakte de krijgsman eene
zware gouden keten met een groot medaillon, welke hij droeg,
los, hing dezelve om de borst van den verbaasden leeraar,
en verdween. — j E S S EN'S gast was niemand anders dan
Koning KAREL G U STA A F zelf.
GELD EN GEEN GELD.

Len humorist//c Inval.
De wereld deelt zich in tweederlei foort van menfehen ; in
menfchen, die geld hebben, en in menfchen, die geen geld
hebben. Maar, eigenlijk zijn de laatften in het geheel geene
menfchen ; zij zijn namelijk of arme duivels , of engelen van
geduld en zelfverzaking. Zonder geld, zonder tanden en zonder vrouw komen wij op de wereld, en zonder geld, zonder
tanden en zonder vrouw gaan wij de wereld weder uit. Tot
dat men deze krijgt, heeft men koorts, fiuipen, pijnen en
lijden van allerlei aard. Heeft men eenmaal tanden en vrouw ,
zoo doen zij ons menigmaal het geheele leven door zeer, en
men moet zich fomwijlen beide laten uittrekken. Beide komen als van zelf,, en behandelt men ze niet zeer zorgvuldig,
zoo worden zij beide los ; het geld daarentegen komt niet
van zelf, en menigmaal gaat iemand u:t de wereld zonder
geld gehad te hebben. — Maar, wat is nu geen geld? —
Geen geld is, iets, waarvan alle leege zakken vol zijn, en
hetwelk ieder, die niets in de handen heeft, met de vingers
kan grijpen. Geen geld is het alibi van een wezen, hetwelk
getuigen moest, dat wij op de wereld zijn. Geen geld is een
confenfueel ongemak, waaraan eene voortdurende obflructie
der fortuin ons onderwerpt. Geen geld is eene flilzwijgende
uitnoodiging der natuur, om fchulden te maken. Geen geld
is valfche fchaamte onzer vingers , zoodat men gelooft dat
zij geen twee kunnen tellen. Geen geld is het op water en
brood zitten van onzen geest, te weten op het water der
poézij en op de broodfludién en broodwinningen. Geen geld
is eene expofitie tot in het geheel geen geld, eene praepofitie
tot abftracte philofophie, en eene dispolitie tot platonifche
liefde. Gèen geld is een altoosdurend abonnement- /uspendu
onzer brieventasch. Geen geld is een aanhoudend niezen onzer zakken, waarbij de geheele wereld zegt: wel bekome het
u! Niemand kan zonder geld iets tot (land brengen; flechts
zanger en dichter zingen en dichten zonder geld. De dichter
dicht zelfs eerst regt, wanneer hij geen geld heeft; hij dicht
zelden, wanneer hij het heeft of krijgt.
-
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MENGELWEIIK.
AANMERKINGEN OVER HET KATHOLICISMUS.

(Allg. Kirchen-Zeitung.)

O nder den titel: Madonna, Unterhaltungen mit ei-

ner Heiligen, is in 1835 te Leipzig een Roman uitgekomen. DeSchrijver, T H E O D. M U N D T, maaktdaarin
ook aanmerkingen over het wezen der R. K. Kerk en
over het Katholicismus, waarbij de Heer B RE T s C H NE ID F, R de zijne voegde. Wij willen onzen Lezeren het
een en ander daarvan mededeelen, waarbij, gelijk in meer
andere zaken , ons de gewijde fpreuk ten rigtfnoer was:
Beproef alle dingen , en behoud het goede !

De oneindigheid der aan de Gothifche bouworde eigene
perfpectiven in het onbegrensde en bovenaardfche (Jen
waardoor in vroegere eeuwen de naar het he.-feitg),
melfche reikhalzende geest des Christendoms zich ver
wekt mij meer op tot grootfche gedachten, dan-hief,
dat dezelve eene bepaalde gedachte in mij doet ontílaan.
Het is eene zinnelijke oneindigheid , welke alzoo ook in
hare werking daarin met de muzijk overeenkomt , dat zij
meer eene ftemming tot nadenken veroorzaakt , dan eigenlijke gedachten voortbrengt. Deze bouwkunst is de in
bedwelmende vormen opwaarts zwevende godsdienftige
aandacht , die tot den Onbegrijpelijken zich verheft ; en
zoo verbindt dezelve zich met de kerkmuzijk , om de
mystiek der R. K. Godsdienst voort te brengen. Het
Katholicismus is de Godsdienst der kerk — het heeft
de kerk tot zijn geloof,, en tot zijne aandacht noodig.
Onder den vrijen hemel , waar alleen de heldere lucht
van Gods wereld fchijnt en daagt , zoude het niet kun
heilige handelingen , die deszelfs-nebfla;wtd
MENGELW. 1838. NO. 14.
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eigenlijke wezen uitmaken, zijn aan de gewelven der kerk,
aan altaar en kapel, aan misgewaad, biechtftoel en waskaars verbonden. Hetzelve heeft de bouwkunst der zigtbare kerk , de fchemering der zuilengangen , de verdieping der kruisgewelven noodig, om alle zijne berekende
en kunílige werkingen te doen — om in de week vóór
Pafchen nu eens door plotfeling veroorzaakte duisternis ,
dan weder door allengs toenemende verlichting aan de
heilige voorftelling der Lijden,sgefchiedenis datgene te geven , wat op zinnen en verbeelding een' krachtigen indruk kan maken. Het heeft eene zigtbare kerk noodig,
om Katholicismus te zijn. Het is hiermede geleld als
met de Legitimiteit , welke eenen zigtbaren troon noodig
heeft , om Legitimiteit te zijn.
Het Katholicismus is de 'Godsdienst der bevallige leefwijze voor God — de Godsdienst der fchitterende vormen in de aandacht. Daar bePtond eens zeker Pietismus,
dat tot eene hoogst vertrouwelijke , ik zou wel haast
zeggen burgerlik-geméenzame, betrekking tot den lieven
God leidde. Dit was de Huispostillen -tijd , de Mor
periode in de Theologie. Het-gen4vodb
Katholicismus heeft nooit zoodanig Pietismus kunnen
voortbrengen, dat integendeel een eerfte gevolg is van
het Protestantismus , hetwelk de romantifche vormen der
Godsdienst had verbroken ; terwijl het in dien tijd nog
ontbrak aan kracht , om de verlorene verhevenheid der
kerk door de nog grootere verheffing van den geest te
vergoeden. Het Katholicismus , die Godsdienst der fraaije
vormen , heeft intusfchen altijd iets edels en adellijks ,
iets bekoorlijks en aantrekkelijks in zijne aandacht behóuden.. De kerk werd tot troonzaal des Allerhooglien ; men ontíleekt voor God lange , feestelijke waskaarfen ; de Priester trekt een prachtig gala -kleed aan , en
weet eene menigte buigingen te maken, wanneer h.ij zich
voor het altaar plaatst ; fchelletjes klinken ; de fchitterende altaarkas (MonJlranz) wordt vertoond, en de omnaellaande fchare der geloovigen ílort aanbiddend neder
of buigt zich diep met eenen huldigenden groet. Alles
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draagt het kenmerk van eene feestelijke .bijeenkomst , en
de vroomheid volgt fliptelijk alle de voorfchriften van
het ceremonieel. In liet Katholicismus is God als de
zigtbare Koning der wereld gedacht , en de kerk als zuil
en zetel van Zijnen troon. Daar gaat de Katholiek in de
telkens openftaande kerk , wanneer hij zijne, ziel tot God
verheffen wil ; maar de inwendige dienst van den geest ,
waarbij flechts de gedachten knielen en bidden , zonder
dat ze noodig hebben de kerb te zoeken , ligt eigenlijk
buiten zijne Godsvereering. Daarom wordt in de R. K.
Kerk God als Koning, en niet als Geest, gediend. Bij
het Katholicismus ligt een monarchaa' beginfel tot grondflag ; en , terwijl hierbij het eerbiedig aannemen der tra.
ditie , benevens het begrip van de onveranderlijkheid der
Kerke , komt , wordt het uit den aard der zaak zelve
blijkbaar en als aanfchouwelijk , hoe Katholicismus en
Legitimiteit elkander Reeds in de hand gewerkt hebben.
Daarom zijn er voor het Katholicismus even zoo min,
als voor de Legitimiteit, wetten der beweging. Zij zijn
van nature onveranderlijk ; en , terwijl alles , blijkens
Gefchiedenis en ondervinding , beweegt , kunnen dezelve
de Gefchiedenis en beweging niet anders befchouwen,
dan als afval van hun eigen beflaan.
In Frankr ijk was het Katholicismus reeds lang begon
te wijken voor de beweging ; in Frankrk, hetwelk-ne
de eerfte krijgsbenden tegen de Legitimiteit op het tooneel der Gefchiedenis geplaatst heeft (*). Zoodra het
Franfche volk zich het denkbeeld -had eigen gemaakt,
dat hetzelve het volk der beweging zijn moest voor de
nieuwere tijden , werd het ook noodzakelijk , het begrip
van Staatsgodsdienst op te heffen in den lande. Het
Katholicismus , de Godsdienst der Legitimiteit , kon niet
meer Godsdienst zijn van den aan de beweging overgegevenen Staat. Zoo werd het denkbeeld der opheffing
van Staatsgodsdienst het eerst bij de Franfchen levendig;
doch om geene andere reden, dan omdat deze Godsdienst
(*) Wat deed Engeland dan in 1688? Vert.
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van Staat het Katholicismus was. In liet op gelijke
ftaatkundige inilellingen berustende Engeland, alwaar de
heerfchende Kerk eerie Protestantfche is, blijft liet begrip van Staatsgodsdienst nog íteeds voortduren.
Dusverre

M UND T.

Hooren wij thans BR E T-

SCHNEIDER!

De Heer MU N D T heeft wel gelijk , als hij zegt, dat
het Katholicismus alleen voor groote Gothifche kerkgebouwen past. Zoo is het werkelijk. Hieruit volgt, dat
het Katliolicismus eigenlijk eerie Godsdienst voor kathedraalkerken is , niet voor kerken in kleine Reden of op
dorpen , welke niets van die oneindigheid der Gothifche
bouwkunst hebben. Hetzelve is de Godsdienst voor rijke (leden , voor rijke abdijen en kloosters ; derhalve de
Godsdienst voor weelde , en een kerkelijke vorm , welke
niet past voor het wezen des Christendoms , dat de behoeften van alle menfehen , met en zonder Gothifche
kerken, bevredigen moet.
De Heer M UN D T heeft gelijk , als hij zegt , dat het
Katholicismus niet voor het gewelf van den vrijen , lichten hemel past , maar aan muren , kruisgewelven , altaren , misgewaden , waskaarfen enz. verbonden is. Ja,
hetzelve past niet voor het heldere , liefelijke kerkgebouw,, dat geenszins in fentimentele overfpanning , maar
inderdaad, den aanblik van het oneindige geeft — voor dat
verhevene luchtgewelf, hetwelk niet bij dag door waskaarfen
en lampen, maar door den glans van Gods werelden
verlicht wordt , en waar niet priesterlijke misgewaden met
ontleenden glans fchitteren , maar de prachtige gordel
van den Orion en verhevene Melkwegen. Bij den aanblik van dezen tempel gevoelt men in waarheid des
Scheppers oneindige grootheid ; maar gevoelt ook , dat
geen aardworm zich mag vermeten, de Stadhouder des
Oneindigen op aarde te willen zijn en de fleutelen des
Hemels te hebben, of in het fakrarnent den Godmensch
voort te brengen. Zoo nu de R. K. Godsdienst de alleen ware is , dan had vader A B R A H A ist, als hij naar
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de ontelbare í'erren opzag en de nabijheid des Schep
gevoelde -- dan had de Pfalm st , als hij , in geest -pers
opgetogen door het aanfchouwen van de wer-vernkig
zong : heer ! hoe groot zin utive wer--kends1lr,
ken ! enz. , 6f geene Godsdienst of althans niet de regte
Godsdienst. Daar nu JE z U s , de Apostelen , en de
Christenen in de eerste eeuwen , Beene Domkerken, geene misfcn of misgewaden, geene kaarfen of biechtfloelen
hadden , waren zij ten minfte geene hatholieken. Ja ,
de Heer zelf had dan ongelijk , dat Hij de Samaritaanfche
vrouw daarop verwees , dat men God niet in tempelen ,
maar in geest en waarheid moet vereeren. Hij had dan
behooren te antwoorden : De ware Godsdienst kan alleen in prachtige tempels gedijen ; en zie , daar komt een
tijd, dat men in Rome, luilaan, Staatsbzzrg, Maints,
Parijs enz. nieuwe tempels zal bouwen , waarin de ware Godsdienst alleen zal plaats hebben
De Heer Mr U N D T heeft gelijk , als hij zegt , dat het
Katholicismus de Godsdienst der bevallige leefwijze voor
God is. IIet heeft de Mozaïfcbc wijze van Godsvereering , die c x it F s T U s wilde affchaffen , weder ver
Daar verfchenen ook de Priesters in prach--levndig.
tig feestgewaad. (II Mloz. XXXIX.) De Hoogepriester had , in plaats van de altaarkas , het fchitterend borstfchild, en aan den zoom van zijn gewaad
klonken fchelletjes — daar brandden ook lampen, daar
dampte wierook (II 117oz. XL: 24 en volg.) — daar was
ook liet offeren hoofdzaak, gelijk in de Roomfche kerken het misoffer. Noch het N. Verbond, noch de oud
Kerkvaders maken eenige melding van al deze zaken.-fte
De Apostelen integendeel noemden (I-land. XV) eerie
zoodanige leefwijze voor God een' ondragelijken last ,
en PAUL U s deed aap de Christenen te Rome en in Galatië de flerkfle verzekering , dat, zoodanige 1-Iofgodsdienst niet regtvaardig maakt voor God. De Schrijver
van den Brief aan de Ilebreën zocht de Joodschgezinde
Christenen van zijnen tijd gerust te (tellen omtrent de
affchaffing eener das ingerigte Godsdienst. Hij had zich
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die moeite wel kunnen fparen , en zeggen: Hebt geduld; de priestergewaden, de feestkleederen, de fchelletjes , de brandende lichten enz. zullen wederkeeren , wanneer de gouden tijd der Middeleeuwen gekomen en de
Dom van s T. PIE T E R in Rome gebouwd zal zijn !
De Heer -I UN D T heeft gelijk , als hij zegt , dat het
Katholicismus nooit tot eene burgerlijk gemeenzame betrekking tot God zal leiden , maar eene adell jke Godsdienst is , in welke God niet als Geest , maar als Koning gediend wordt. Want zoo beftaat het in waarheid.
Het Katholicismus is ook. hierin van den milden geest
van CHRISTUS tot den firengen geest der Mozaïfche
Theokratie teruggegaan , en heeft zich niet de Apostelen , maar de Priesters en Levieten met hunne kleederen
en tienden en afzondering van het volk , en vooral den
Hoogepriester met diens veelvermogenden invloed tot
voorbeeld genomen. JE Z U S fpra'k : Min Rijk is niet
vin deze wereld. Zien wij nu den Paus onder de Koningen der aarde, de Kardinalen onder. de Vorflen , de
Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen onder de Graven en
Vrijheeren — zien wij de Domfliften met derzelver tot
ftiften geregtigden Adel, zoo krijgen wij het beeld van
eene adellijke Kerk, die eigenlijk alleen voor zoodanige voorname lieden bellaat, voor welke eene burgerlijk gemeenzame betrekking tot het volk geheel niet
past. Zien wij verder de onbepaalde magt , welke Paus
en Priesterfchap over het geloof en geweten der leeken
beweren te hebben — zien wij den zoogenaamden Stadhouder Gods op aarde uitgerust met banblikfems , interdicten, poenitentién en de verfchrikkelijke wapenen
van de regtbank der Inquifitie , die ter eere Gods van
geen erbarmen weet, en herinneren wij ons dan, hoe
vele duizenden op ormenfchelijke wijze door den invloed
van een Paufelijk Priesterdom (*) verbrand, onthoofd,
(*) Ieder moet de gruwelen, die in onze dagen in Spanje
ten opzigte van kloosters en kloosterlingen gepleegd werden,
ten flerkfte afkeuren. Het is intusfchen opmerkelijk, dat
zulke dingen gebeuren in een land , waar het Katholicismus
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vermoord, uit hun vaderland verjaagd of in gevangenis fen omgekomen zijn , dan moet men bekennen , dat het
Katholicismus niet zoo geheel het denkbeeld van eene
Koninklijke Godsdienst (K.oningen zijn immers ook vaders van hunne volken ?) verwekt, maar de voor(Ielling
van heeren en ffaven. Immers tegenover het priesterdom
verfchijnt de leek, hij zij hoog of laag, als een flaaf.
Daar nu de Katholiek zijnen God toch wel naar deszelfs Stadhouder op aarde moet beoordeelen, kan hij
niet vertrouwelijk tot God naderen ; en wel te minder , omdat hij met zijne gebeden wordt verwezen naar
de Heiligen , (als naar den hofpoet des Konings) door
wier bemiddeling hij zijne gebeden tot God moet brengen. Het behoeft echter geen bewijs , dat C H R is T U S
dit adellijke, deze willekeurige heerfchappij in z ijne Kerk
niet bedoeld heeft. Hij predikte het Evangelie den armen en onder het volk. Hij wilde, dat de Christen God
als zijnen Vader en zichzelven als een kind van dezen
Vader zoude befchouwen. Ja , Hij wilde, dat wij in
alle onze aangelegenheden geheel kinderlijk en vertrouwelijk met onze gebeden ons tot God zouden wenden.
In zijn Evangelie Raat er niets van, dat de voorfpraak
van hovelingen en van eenen Adel, welken de Bisfchoppen van Rome plagten te fcheppen, noodig zijn zoude.
Ilij wilde niet, dat wij God als Koning, veel minder
als eenen Sultan aanmerken , voor Hem beven en Hem
flaaffche gehoorzaamheid bewijzen zouden. Neen , Hij
verlangt, dat wij God liefhebben , Hem vertrouwen en
kinderlijk gehoorzamen zullen.
De IIeer M U N D T heeft gelijk, als hij zegt , dat het
Katholicismus flaande vormen (Jlabiliteit) heeft, terwijl
alles rondom hetzelve in beweging is. Hieruit nu volgt
onvermijdelijk, dat het Katholicismus niet meer voor
onzen tijd past en verre bij denzelven achterblijft. —
tot dusverre die onbepaalde heerféhappij had, en van waar
het weleer zoo veel onheils over andere landen verfpreidde. Vert.
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Verder heeft hij ook gelijk, als hij zegt , dat de Gefchiedenis en de beweging der wereld een afval is van
het flilftandsbeginfel , en derhalve ook van het Katholicismus; want dit vindt werkelijk plaats', dewijl het God
behaagd heeft, den menfchelijken geest tot beweging en
niet tot ftilftand te fcheppen. Hiermede doet dus de
IIeer nI UND T eene voorfpelling aan het Katholicismus,
dat het allengs meer tot deli verledenen dan tot den tegenwoordigen tijd zal behooren , en dat het , bij Jtilftand , onvermijdelijk tot eene reliquie moet worden.
Maar de Heer D1 U N D T verkeert in eene dwaling ,
wanneer hij verzekert , dat het Katholicismus feeds de
Legitimiteit in de hand gewerkt heeft. Hij bedenke
toch eens , wie liet was , die in Rome tegen de Griek
Keizers en derzelver Eparchen arbeidde — wie de-fche
ufurpatie van den Major - domus PEP IN, die den
wettigen (legitimen) Koning van den troon fliet , door
priesterlijke zalving heiligde — wie den wettig gekozen'
Duitfchen Keizer meer dan eenmaal durfde afzetten --wie beweerde, de volken van den huldigingseed jegens
hunne wettige Vorf'en te kunnen ontflaan — wie Koning J A N van Engeland afzette , Engeland aan Frankr jk fchonk , de legitime Koningen , wanneer zij voor
hem zich niet vernederen wilden , in den ban floeg
en het volk tegen hen deed op(taan — wie den overweldiger N A P O L E ON zalfde — wie eene Orde herflelde, welke zich met de leer van Koningsmoord enz. bezoedeld had ? Ook fchijnt M UN D T zich niet herinnerd te hebben , dat de Fran/then in 1789 Katholieken ,
en dat de Belgen de Piemontezen de inwoners der
Paufelijke Legatiën de Napelfchen de Spanjaards ,
de Portugezen de Polen, de Mexikanen, de Peruanen,
de Chilezen, de Columbianen , de Brazilianen enz.,
die allen in de jongfle tijden door opftanden zich onder
geweld flaatsomwentelingen veroorzaak--fcheidnmt
ten , goede Katholieken zijn.
,
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VERHANDELING
OVER
DE WEELDE.

Door
W. IMMINK,

Predikant te Doesborgh. (*)

.k Lindelijk waag ik het dan, als fpreker dáár op te treden,
waar ik het fpreken, indien ergens, eene hoogstmoeijelijke
taak acht. Lang aarzelde ik hierom. En gemakkelijk ver
ge het mij , wanneer gij u in mijnen toetland verplaatst.-geft
Goed was mijn wil; doch ik had een onderwerp noodig, hetwelk niet ílechts , overeenkomflig den aard en het doel onzer
Maatfchappij, met regt algemeen nuttig mogt genoemd worden, maar van hetwelk ik tevens verwachten kon, dat het,
te hoog noch te laag, te ruim noch te bekrompen, te vreemd
noch te alledaagsch, aan de vatbaarheid, aan den fmaak,
aan den wensch, zoo veel doenlijk, zou beantwoorden van
allen. En waar vond ik dat? — Daar lag de gefchiedenis
voor mij open der eeuwen , oude en nieuwe ; daar lag de
wijsbegeerte, in hare verfchiilende deelen; daar lag de godgeleerdheid, in al haren omnvang: wat zou ik kiezen? Er
was zoo veel, waardoor ik vreesde niet te kunnen voldoen
aan de vereischten , reeds door mij opgegeven ; en ik moest
daarenboven te rade gaan met den tijd , mij vergund , de
krachten , mij verleend , en hetgeen vroeger in uw midden
werd voorgedragen. Maar nu , — het onderwerp was bepaald. Eéne zwarigheid opgeheven. Nog menige niet. Het
moest ook bearbeid ! En dit noch te diepzinnig noch te oppervlakkig, noch te afgetrokken noch te eenvoudig, noch te
ernílig noch te vrolijk, op eene wijze, welke vermaken, leeren , flichten kon , zóó , dat bijna ieder, zonder veel infpanning, zonder verveling vooral, gemakkelijk en genoegelijk
hetzelve kon aanhooren. -- Ziet, dus denkende, (en zoo
(*) Voorgelezen in eene gemengde Vergadering bij Does
Departement Tot Nut van 't Algemeen.
-horg's
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meende ik ce denken met reden) is het immers geen wonder,
dat ik fchoorvoetend eene verpligting op mij nam , welke
eerst verpligting voor mij zoude zijn, wanneer ik ze op mij
genomen had? Maar, indien ik er mij niet aan onttrokken
heb, dan vindt gij de oorzaak daarvan in het verlangen, dat
mij bezielde, om ook in mijne mate bij te dragen tot bevordering van hetgeen wezenlijk goed is in ons midden, en in
de hoop, die ik voedde, dat gij met welwillendheid en met
toegevende liefde mijn werk zoudt ontvangen.
Ik wensch te fpreken over de 11/eelde, zóó, dat ik I. u
aanwijze, wat wij door dezelve hebben te verftaan ; Ii. hoe
wij dezelve hebben te beoordeelen, en III. wat wij omtrent
dezelve hebben te doen.
,

I. Overtuigd van het hooge belang eener juiste bepaling,
beginnen wij met aan te wijzen, wat wij door weelde heb•
ben te verflaan. Niet allen verftaan daardoor hetzelfde. Sommigen, al heel weinig goeds. Nog minder, anderen. En
velen, zelfs niets in het minfle. Dat is het gevolg, Of van
onbeftemdheid, Of van voorbarigheid, Of van partijdigheid.
Men fpreekt, zonder zich naauwkeurige begrippen te vor
datgene, waarover men fpreekt; of, men heeft zich-menva
vaste denkbeelden eigen gemaakt, zonder den grond er van
te onderzoeken; of, men heeft van ééne zijde lechts gade
zonder de andere ook op te merken; of, men laat-geflan,
door verfchillende omílandigheden , door den drang van perfonen of zaken, zich maar • al te ligt leiden en wegfiepen.
Wij niet alzoo, M. H.! Doch, hoe vinden we nu, wat we
zoeken? Indien in eenige aangelegenheid, hier uiterst bezwaarlijk. Wij ontveinzen het niet. Want, al zien wij ook
nog zoo duidelijk, en al weten wij nog zoo vast, dat zij
verkeerd handelen en dwalen, die weelde en wellust en overdaad en onmatigheid als woorden van dezelfde beceekenis befchouwen ; ja, al toonen wij ontwijfelbaar aan , dat dit en
meer ander niet onaffcheidelijk tot weelde behoort, we hebben daarom haar wezen nog niet in deszelfs waren .omtrek
voor oogen. Wanneer ik zeg: weelde is bijna gelijkluidend
met rijkdom en overvloed, dan, geloof ik, druk ik ook bijna
de kracht uit van het woord , maar geheel doe ik het niet ;
want men kan rijkdom en overvloed hebben zonder weelde ,
gelijk b. v. de gierigaard, die zijne fchatten achter floten en
grendels verbergt. — Wanneer ik dan zeide: weelde is ten-
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toonfpreiding van rijkdom en overvloed, ook dat zou ons het
volkomen begrip nog niet geven; want weelde fluit meer in
zich, dan enkel tentoonfpreiding, en men treft weelde daarenboven aan, waar rijkdom en overvloed zeer foberlijk huisvesten. — Weelde is, roept men mij toe, vertering, die
enkel tot vermaak gefchiedt en tot pracht! En gedeeltelijk
gem ik het toe. Maar, om het volledig te doen, zou ik
moeten overtuigd zijn, dat weelde steeds met onkosten onaf
gepaard ging; dat, b. v. de wilde zijn hoofd met-fcheidljk
geen' vederbos, en zijne middel met geene fchelpen vertieren
kon, zonder opoffering en uitgaaf. — Is dan niet weelde,
vraagt weér een ander, het gebruik van alle zinnelijk goed,
hetwelk we niet regtjlreeks behoeven ? Ik heb er niet tegen.
En beter, weet ik, om u de waarheid te zeggen, ook niet.
Doch, wat is nu , hetgeen we regtíireeks behoeven, en we
dus niet kunnen misfen? Willen wij leven, dan moeten wij
eten, drinken; dat is behoefte. Spijs en drank kunnen wij
dus niet misfen. Willen wij ons voor uitputting wachten,
dan moeten wij nu en dan rusten; dat is behoefte. Eene
plaats, om ons daartoe neder te zetten of neder te leggen,
kunnen wij dus niat misfen. Willen wij onze gezondheid bewaren, dan moeten wij onze leden dekken tegen brandende
hitte en verkleumende koude; dat is behoefte. Kleederen
kunnen wij dus niet misfen. En wat zou dit alles nog baten , zoo we niet daarenboven een dak hadden, dat ons
befchutte tegen de guurheid des weders , bij ftormen en
regenvlagen? Ook eene woning is dus behoefte voor ons.
En waar nu de mensch Hechts eet, drinkt, rust, zich kleedt
en huisvest, zooveel zijne natuur zulks volfrekteljjk vordert,
zonder iets daarenboven, daar heerscht geene weelde; waar
hij meer doet, daar heerscht ze.
Wilt ge weten, waar ze te vergeefs wordt gezocht; welaan , volgt mij , terwijl ik met u mij begeef niet ver van dat
dorp, hetwelk gedeeltelijk door heide omzoomd is! Ziet gij
daar dien rook , die zich , als ware het , verheft uit den
grond? Uit eene hut komt hij voort. Treden wij nader!
Daar ligt ze. Ja, dat hol, met zoden omzet en met ftroo
overdekt, hetwelk geene merkbare opening heeft, dan die
ééne, welke gij daar gadeflaat voor uwen voet, dat is het
verblijf van uwen natuurgenoot. Dat hoekje gronds is zijn
bouwland. Die uitgegravene diepte is zijn put. Eene bete
droog broods is zijn voedfel, of hetgeen zijn akker hem
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geeft, flechts in water gekookt, en eene teug van dat vocht
bijna zijn Benige drank. Gaan wij ook het inwendige befchouwen, zoo veel zulks gefchieden kan, daar (chlor geen
lichtfraal doorbreekt binnen die treurige wanden , en nog
daarenboven de iI ladamp van dat fineulende vuur de oogen
verdonkert. Menfchelijke gedaanten bewegen er zich, grootere, kleinere, opeengedrongen, afzigtelijk, haveloos, met
lompen omhangen; — een fink bouts is hun zetel, een bos
firoo hunne uaapfeé , en eene ellendige tafel, eene bekrom.
pene kast, wat brokken van lepels en vorken en fchotels ,
met nog een' ketel of pot ; — indien ge u dit alles vertegenwoordigt, dan hebt ge geen onvolledig denkbeeld van hunne
ganfcbe bezitting.
Verlaten wij die fchamele flulp, waar geen weelde, waar
armoede troont; en, met het beeld , dat we daar aanfchouwden, voor oogen , overtuigen wij ons, hoe er van armoede
tot weelde flechts eene enkele fchrede beflaat. — Niet verre,
en onze blik rust op eene kleine boerenwoning, gelijk wij er
vele in onze. gewesten ontmoeten. Eene groote deur, door
een' ílijl in het midden gefloten , opent tot dezelve den toegang voor den beladen' wagen zoowel als voor het vee, en
vergunt tevens den nieuwsgierigen waarnemer, geheel het inwendig gebouw mei een' vlugtigen wenk te befpieden. Links
en regts van den dorschvloer vindt gij de flailing, en aan
het boveneind van den dorschvloer den haard, van den eer
niets onderfcheiden , dan dat deze nit l:em , de-f'tendor
haard daarentegen uit fleenen is zaamgefleld. Het vuur ligt
er open , zoodat men vrij en onbelemmerd zich rondom hetzelve bewegen kan ; terwijl de rook zich eenen doortogt
baant door de zoldering, zoo goed hij vermag, of anders
eenen uitweg zoekt door de geopende deuren. Aan den eenen
kant van den haard, naast de flailing, is de faapfleê, door
planken gefloten; aan de tegenoverliggende zijde eene opene
ruimte voor melkgereedfchap en foortgelijk goed, met een
vertrekje er nevens, als kelder, ter verkoeling en berging
van hetgeen zulks behoeft. Hoe eenvoudig is dat alles ! En
toch, fchoon gij het misfchien niet vermoeddet, toch heerscht
daarbij weelde. Om het u te toonen , wijs ik u niet op de
orde en netheid, die u daar overal tegenlagchen ; immers ook
zonder weelde kunnen deze beftaan ; maar als ge daar, in die
flaapfte@, een bed ziet, met varen gevuld., waarop men zacht
neêrligt; als ge daar, op dien haard, (toelen en tafels ziet,
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niet geheel zonder zwier en kunst; als ge daar, aan den
muur, tin en koper ziet , en fchotels van verfchillende grootte en kleuren ; dan zoekt gij ook daar de weelde niet geheel
te vergeefs. Nog meer ; die betere `lofre, waaruit het zon
vrouw en kind zijn gemaakt; die zilve--dagspkvnme
ren haak of boot of gesp, aan lijf en hals en voet; dat lint,
die kraag, die flrook, aan hoed en jak en muts, wat is het
anders , dan weelde ? En wanneer zij zich nu en dan ver
gebruik van koflij en thee, of zich ver -kwiendorht
geestrijken drank, dan ook vindt men-vrolijkend g
weelde bij hen.
Maar hoe veel meer bij den rijkeren landman, die zich niet
langer vergenoegt met dat gemeenzame bijeenzijn van menfchen en koeijen, en met die vereeniging van haard en dorschvloer, en daarom op verandering bedacht is! Hij plaatst
een' middelmuur of bouwt eene kamer, en rigt een gedeelte
zijner woning, langs dien weg, meer in voor gemak en ge
Daar prijkt eene kast met velerlei foort van befchil--not.
derd, gefchuurd en glinflerend goed, flechts door eene glazen deur tegen fiof en gevaren befchut, opdat het niet aan
het oog zij onttrokken. Een fpiegel met vergulde lijst hangt
aan den wand. Bruine, fmaakvolle ttoelen ftaan rondom, en
eene knapgeverwde tafel In liet midden, op den houten vloer,
die, wél geveegd, met zand is betlrooid, als met wiskundige
hand, zoodat elk meubelstuk binnen deszelfs juist afgemetene
grenzen beperkt wordt. En fchoon nu daarbij al geene in
het oog loopende afwijking plaats grijpt van hetgeen bij den
minderen in zijnen fland gefchiedt met opzigt tot voedfel en
kleeding, toch maakt men ook hiervan zijn werk door hoedanigheid en verfcheidenheid beide, zoodat er zelfs duidelijk
in alles weelde uitblinkt.
Doch de weelde des landmaas, zelfs op hoogeren trap,
wat is ze nog, bij die van den minflen der eenigzins welgezetene burgers? En in de aanzienlijkile kringen, waar men
huizen flicht als paleizen, landgoederen als lusthoven, en flallingen als ftoeterijen; waar men leeft als Vorfien, rijdt als
Vorllen , gebiedt als Vorílen; waar men Oost en West en
Zuid en Noord oproept, om te voldoen aan zijne wenfchen;
dáár en aan de Hoven heerscht eerst de weelde in al hare
kracht. Wat gevels , niet flechts gemetfeld van gebakken
leem, waarcusfchen de kalk met juistheid is afgefneden, maar
uit hardíleen opgetrokken, keurig gebeiteld, kun:ligbewerkt,
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of zelfs met zorg geflepen ! Die ftoep voor den ingang, die
zuilen, dat balkon, dat lofwerk, die lijsten, wat al arbeids
i$ er aan bedeed , wat al kosten zijn er voor gedaan , en dat
al tot verfiering! En nog merkten wij dè verfchillende verdiepingen niet op, noch de fchikking en den vorm van deuren
en ramen, noch dat zuivere fpiegelglas en zoo veel meer, hetwelk de opmerkzaamheid des befehouwers onmiskenbaar verdient. Een marmeren gang leidt naar eene menigte vertrekken en zalen; en in die vertrekken en zalen, wat al fehoons
en bekoorlijks, dat de oogen trekt! Die tapijten, dat be.
hangfel, die gordijnen, die tafelkleeden, van onderfcheidene
stof en kleur en waardij! Die kroonen, die luchters, die
lampen , al die meubelen, waarvoor wij zelfs geene namen
bezitten in onze al te eenvoudige moedertaal: fecretaires,
commodes, trumeaux, canapé's, en fchilderijen en fpiegels,
welke den bezitter weinig goede, maar al te vaak kwade
dieníten bewijzen! Zal ik bij dat alles u bijzonder bepalen,
of nog eens u terugvoeren naar den gang, waar een fierlijke
looper, gelijk langs de trappen, ons als ten wegwijzer lèrekt;
u in flaapkamer of keuken en kelder brengen, waar desge.
lijks overal rijkdom ons toeflraalt ? Of zal ik naar buiten u
leiden, waar flingerpaden kronkelen door heerlijke lanen,
waar enkele perken de heesters vereenigen uit verfchillende
landen, waar bloemen met bloemen wedijveren in kleuren en
geuren, waar kunst alleen de fchoonfle gewasfen kweekt,
zelfs tilt de warmfle klimaten, waar de abrikoos rijpt in de
lente en de druif in den zomer, waar,'in één woord, zich
onze zinnen veelzijdig vergasten, als in een' Hesperidifchen
tuin? Of wilt gij den blik vestigen op die rijtuigen, even
onderfcheiden in vorm als in grootte, zoo uitmuntend gelakt, zoo keurig bewerkt, zoo gemakkelijk ingerigt; op die
leidfels en hoofdnellen , zoo kostbaar ingelegd en zoo zorgvol gepoetst; of op dat tal van paarden, zoo moedig en
fier, het een fchooner nog dan het ander? Of wilt gij dien
ítoet van -bedienden in oogenfchouw nemen, vaak uitgedost
op eene wijze, dat gij ze, buiten hunne rijke liverei, bezwaarlijk van heeren en vrouwen zoudt kunnen onderkennen;
koetfiers, palfreniers , kameniers, en wat er al meer moge
zijn van dergelijken flaat in hoogen rang? Of wilt gij .. .
doch waar vond ik het einde, indien ik u nog wilde doen
letten op die welvoorziene garderobe, in welke niets ont_
breekt, wat de fmaak verzinnen kon, hoe wispelturig en
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grillig die zijn moge? Wie noemt de namen van die katoenen en zijden en gemengde stoffen vooral, die vervaardigd
worden om hoofd en hals en leest te bedekken, zoodat men
ze in hunne ware omtrekken zelfs niet meer befpieden kan ;
en wie meldt ons de namen der fneden en vormen, waarin
ze daarenboven het ligchaam ten fieraad of mishand verftrek_
ken? Waar vond ik het einde, indien ik ook van de vermaken wilde fpreken , en van de feesten en partijen en maaltij.
den ? Wat onafzienbaar veld ter befchouwing reeds hier op
zichzelve, waar de rede zonde zijn van comedies en bals en
concerten, van focieteiten, casftno's en wat niet al meer?
van déjeuners en diners en foupers , waar visch en gevogelte
en wild elkander, als 't ware, den voorrang betwisten; waar
het verfcheurende zwijn, het vreedzame lam en het fchuwe
hert zich vriendfchappelijk vereenigen; waar, naast de trage fchildpad, de vlugge faizant zich luistervol, als in leven,
vertoont, met zijne fchitterende veren; waar pasteijen, ge.
bakken, confituren en vruchten; waar al, wat het gehemelte
freelen en de maag bederven kan, zich in menigte afwis felt, en het een en het ander gekruid wordt door den heer.
lijkflen wijp? Genoeg, M. H., om u te doen gevoelen,
wat wij door weelde verflaan.
,

1I. Zien we nu , hoe wij dezelve hebben te beoordeelen!
Ik bedoel: of wij reden hebben, om ze bepaaldelijk goed te
keuren of te verwerpen, dan of er noch voor het een noch
voor het ander genoegzame gronden beflaan , of wel voor
het eene meerder, het andere minder. Niet aant}onds valt
ons dit in het oog; beter gewis, naarmate wij meer onder
-fcheidn.
Daar flaat de weelde ontflnijerd voor onzen blik , gelijk
eene bevallige fchoone. Hoe vrolijk , hoe aanminnig, hoe
uitlokkend treedt ze ons te gemoet! En hoe veel bekoor
biedt ze ons aan! Zouden wij weigeren het-lijks,begr
te erkennen, ons geheel van haar afwenden, haar norsch te
vreesachtig ontvlieden? Dat zij verre! Neen,-rugfloten
in ílede van wijs, ware dit dwafelijk handelen, onze beíiemming verloochenen , onze natuur verkrachten , onze
menschheid zelfs uitfchudden. Te vergeefs ontvingen wij
dan dat oog, hetwelk zich verlustigt in orde en verfcheidenheid. Te vergeefs dan dat oor, hetwelk zich boven alles
verkwikt door afwisfelende, harmonifche toonen. Te ver-
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geefs dan geheel dat gevoel voor het zachte en foute, voor
het fchoone en afzigtelijke, voor het aangename en onaangename. Te vergeefs dan elk zintuig, hetzij het ons freelt door
geur, of door fmaak, of wat het ook zijn mag. Ja, te ver
dan ook die trek tot volmaking, die zucht tot uitvin -gefs
geest van oefening. Welk alles levendiger en krach--ding,e
tiger en duurzamer werkt, naarmate men, meer veredeld,
den tiaat van barbaarschheid en ruwheid te meer is ontworíteld. — Nog meer! Wanneer wij, M. FL., aandachtiglijk ga
hetgeen zich rondom ons in de féhepping vertoont,-deflan,
wat aanfehouwen wij dan? Voorwaar veel en velerlei! Wat
al geflachten van dieren, viervoetige, vogelen, visfchen,
infekten;' wilde, tamme, vergiftige, onfchadelijke; groote,
kleine, van verfchillende gedaante, en hoe vele foorten in
ieder geflacht! Wat al geflachten van boomen en planten,
reusachtige en bijna onzigtbare, volle en fpichtige, vruchtdragende en andere, uite.enloopende in 4a mméu en flengels ,
id takken en bladeren , in bloefems en vruchtén , en hoe vele
foorten ook -van die alle!' Wat al geflachten en foorten van
délf1totfen, harde en zachte, ruwe en effene, edele en onedele ; en wat al verfcheidenheid ook bij deze In zwaarte ,
in vorm en in kleuren! Wat al rijkdom in de Natuur! —
En zou nu de Oneindige, die denzelven te voorfchijn riep
en het Adamskind te midden er van plaatfle, niet den aanleg, om denzelven te waarderen, met den zin, om denzelven te genieten , en met het vermogen , om denzelven te ge.
bruiken , gewild hebben, dat wij denzelven niet waardeerden, niet genoten, niet gebruikten? Hij , die daar fprak,
toen Hij de aarde ons tot een woonoord befemde, volgens
de getuigenis der Schrift : „ ,Laat ons menfchen maken naar
onzen beelde- en naar onze gelijkenisfe; en dat zij heerfchappij 'voeren over de visfchen der zee, en over het gevogelte
des hemels , en over het vee, en over de geheele aarde" ? —
Neen, gewis, de - weelde- is niet ongeoorloofd, geen kwaad
op zichzelve. Zij is een wezenlijk goed. Immers , hetgeen
de Vader in den hemel met milde hand heeft uitgellrooid
voor onze fchreden , dat leert de weelde niet onopmerkzaam
voorbijzien, niet achteloos vertrappen, niet moedwillig verwerpen, maar aanwenden ten nutte. Wij gevoelen, dat het
heil en genoegen zijner fchepfelen het doel is des Scheppers,
en wij pogen den kring onzer geneugten te verbreeden, zoo
veel wij vermogen. Wij volgen den wenk onzes Makers,
-
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dien wij vernemen ook in de fleur , die tot navolging ons
roept, terwijl wij vol verrukking ílaren op het landfchap,
dat zich voor onze voeten ontplooit, of luisteren naar de toonen van honderden vogels , die in wilde akkoorden zich juichend vermengen. Maar, zoo wij alwat ons fmart en grieft
en verlamt en beperkt met hetzelfde regt fchuwen , vermijden, ontvlieden, als wij haken en jagen naar hetgeen ons kan
fchenken, wat daaraan het meeste is overgeheld; bij de tegenwoordige inrigting der maatfchappije vooral, ziet, wat al
voordeel de weelde ons aanbiedt! Door haar is het, dat
duizenden leven; door haar, dat duizenden welvaren; door
haar, dat duizenden gelukkige dagen mogen zien, die anders
bezwaarlijk zouden behlaan , of als bedelaars omdwalen, of
onder ellende zuchtend gekromd zijn. Zonder haar toch ,
wat wierd er van zoo menig ambacht , zoo menig beroep ,
zoo menige kunst? Zonder haar, wat van koophandel en
zeevaart vooral? Denkt ze voor een oogenblik eens weg,
de weelde, met alwat ze voortbrengt, en ziet het! Geen
koffijboom, noch theefiruik, noch fuikerriet, noch tabaks
noch wijngaard wordt voor ons meer gezet ; geene-plant,
kisten of vaten worden tot vervoer en bewaring er van meer
gemaakt; glas- en aardewerk, grover en fijner, vindt men
bijna niet meer; rijst en fago en peper en foelie en nootmuskaat worden te zamen, met alwat van dien aard is , overtollig gerekend , en. . . . het werk van duizenden en duizenden
haat hi!. Grosfiers , makelaars, winkeliers , — ach! weinigen,
enkelen flechts vinden nog een fober fluk broods. Ook de
onnoodige meubelen worden afgefchaft , en onze woningen
ingerigt op de armelijkhe wijze; geen flukadoorder meer,
geen behanger, geen tapijtwever, geen fchrijnwerker, geen
vergulder, geen fpiegelmaker, -- wie telt ze, die allen, welke op eenmaal tot armoede gedoemd zijn? Verbeeldt u zoo
eens, M. H., alwat wij misfen kunnen, verdwenen van de
rij onzer uitgaven, — geene uitgaven meer voor zoo vele
wagenmakers, fchilders , verwers , glazenmakers , timmerlieden, fineden, metfelaars , en meiden en knechten vooral; en,
zegt het, vindt gij het niet een treurig tooneel, hetwelk
zich aan uwen blik vertegenwoordigt? Maar, , zoudt gij dan
ook de weelde niet zegenen, die niet hechts in zoo veler be.
hoeften voorziet, niet flechts zoo veler hand bezig houdt,
niet hechts zoo veler kracht oefent, maar ook den geest
fcherpt, het gevoel verfijnt, den fmaak veredelt, en menige
&:ENGELW. 1838, No. 1^.
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vermogens uit het binnenfte des menfchen ontwikkelt, terwijl
ze de weldadige moeder wordt van nuttige uitvindingen, de
befchermfter en kweekíler van wetenfchappen en kunflen ? —
Gewis , wezenlijk goed is de weelde op zichzelve! Iets hebben wij ten bewijze hiervoor aangevoerd; nog meer zouden
wij er voor kunnen bijbrengen, indien het van ons wierd gevorderd. Gelijk alles intusfchen , zoo ook de weelde wordt
kwaad door het misbruik. In 't kort: er is eene zedelijke
maar er is ook eene onzedelijke weelde. De zedelijke verheffen wij ; de onzedelijke , daarentegen, wie zou ze niet hoogelijk afkeuren en ftrengelijk gispen?
Onzedelijk noemen wij de weelde, wanneer zij de gereede
vervulling onzer heiligde pligten belemmert , of zelfs tot dadelijke ongeregtigheden leidt en vervoert. — Hier die ramp_
zalige, die zijnen tijd verdeelt tusfchen vermaak en genot,
als achtte hij deze de eenigf'e beftemming des levens. Men
slaapt er tot verre op den dag. En waarom zou men dat
niet, daar toch alles zijn' geregelden gang gaat? Men fchikt
er zijn morgengewaad met trage bedaardheid. En waarom
zou men zich haasten , daar toch niets wordt verzuimd ? Men
toeft er lang aan 't ontbijt. En waarom ook dat niet, daar
toch geene bezigheid dringt? Zoo zit men in zijnen zachten ftoel, om dien Braks te verlaten, ten einde zich behoor
te kleeden, daarna wat rond te drentelen, wat nieuws-lijk
te .hooren of te vertellen, dezen of dien te fpreken, een dagof weekblad in te zien aan eenige publieke plaats, en dan
terug te komen van waar men kwam , of elders het middagmaal te gebruiken. Naauwelijks is dit gefchied, of de theetafel wenkt, en van daar begeeft men zich Of naar den fchouwburg, Of naar de danszaal, of neemt tot de muzijk zijne toevlugt , of tot het kaartfpel, indien men geen gezelfchap heeft
of ontmoet, waarmede men op andere wijze den dag aan het
einde helpt, om laat in den nacht eerst te fcheiden. Nu vlijt
men op de donzen peluw zich neder, en fluimert welvol
om den volgenden dag even als den voorgaanden te-dani,
openen zoowel, als te fluiten. Doch, waar men dus leeft,
wat dunkt u, M. H., waar de weelde dus den kostbaren tijd
rooft en aan onze hoogere belangen onttrekt, mag zij daar
niet met regt onzedelijk en kwaad heeten?
Maar ook daar die rampzalige, die, bij minder vermogen,
de perken te buiten gaat, binnen welke hij zich behoorde te
houden. Men heeft genoeg, om fatfoenlijk te leven in zij,
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nen stand en beroep, niet voor meer. En toch, men wil
Yneer. Men verwisfelt de oude meubelen voor nieuwe; men
kleedt zich meer naar den (maak; men veroorlooft zich meer
uitfpanning; men wordt lid van geldfpillende vereenigingen;
men fchaft zich meer dienstboden aan, en fchikt zich in alles naar den tijdgeest, terwijl men de hoogere kringen in de
verte navolgt. Meer en meer zoekt men als lieden van aan
zich voor te doen. Meer en meer haakt men naar ge--zien
mak en genot. Meer en meer wenscht men, hetgeen de zin.
nen betoovert. En ongevoelig gaat men dus voort, van
fchrede tot fchrede, met iederen dag. Zou men nog volharden, gelijk vroeger, te arbeiden met eigene hand aanhetgeen
te doen ons is opgelegd ? Dat fchaamt men zich nu, als te
vernederend, of ontvliedt het, als te bezwarend, en laat het
aan anderen over. Zou men zich aan de genoegens des gezelligen levens onttrekken, zich fpenen van de vermaken der
wereld? Die opoffering getroost men zich niet, en fnelt geduriglijk henen, waar vreugde flechts wenkt. Maar zoo ziet
men dan niet iederen dag ook zijne inkomften verminderen,
terwijl de uitgaven vermeerderen. Zal men terugkeeren tot
hetgeen men , te onbedachtzaam , verliet ; het overbodige
vaarwel zeggen ; worden, wat men te voren was? Hoe zou
men zulks kunnen? Immers befpottelijk maakte men zich
daardoor in het oog van de menfchen, en men heeft zich
daartoe te veel ook aan de weelde gewend. Wat dan? In
hetgeen nuttig en goed is voor zichzelf en een' ander' , daar
bezuinigen, zoo verre men kan, en, den fchijn flellende-in
boven het wezen, blijven die men is voor de wereld; terwijl men zich niet meer bekreunt om den nood van den armen, niet meer om hetgeen tot eigene geestbefchaving wordt
geëischt, riet meer om hetgeen tot veredeling en verbetering
der maatfchappije behoort, niet meer bekreunt zelfs om hetgeen voor bloedverwanten en kinderen boven alles gewigtig
mag heeten.
Genoeg, M. H.! Doch , indien gij reeds hier eene onze
weelde in vrij aanmerkelijke mate erkennen moet, wat-delijk
zegt gij dan, als gij dien rampzaligen aanfchouwt, die regt
en wet verguist, en, als een pestwalm , verderf en ellende
met zich voert en brengt over perfonen en Staten? Ziet,
daar vertoont hij zich aan ons oog, waar hij zich voedt
met het bloed en de tranen van den behoeftigen daglooner, die fchreit tot den hemel om zijn zuurverdiend loon,
Ccc 2
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terwijl hij dartelt en lacht! Hier, waar hij het aanvertrouwde penningsken van weduwen en weezen brooddronken
verteerde, — van weduwen en weezen, die zuchten en klagen, terwijl hij het harte toefluit en het geweten verkracht!
Ginds, waar hij eigen kroost aan berooidheid prijs gaf, en
het verwijt van zonen en dochteren hem treft, die hen tot
den bedelílaf doemde, of tot eenen flaat van afhankelijkheid,
welke hunne fchouderen drukt als een looden last! Daar
ook, waar hij den fchuldeifcher gedurig teleurstelt, of hem
onvoldaan henenzendt, of flechts ten halve voldoet , — den
fchuldeifcher, die door hem foms in de grootffe ongelegen
wordt, of tot maatregelen gedwongen, welke-heidgbrat
den fchuldenaar maar al te vaak tot radeloosheid vervoeren
en zijne magen tot wanhoop! Daar evenzeer, waar hij tot
misleiding en leugen en flinkfche streken de toevlugt neemt,
en de bedrieger der onrust ter prooije is , terwijl de bedro.
gene ongelukkig wordt! En, terwijl gij daar dien windhandelaar gadeflaat, die nog en nog eens zijne fortuin beproeft
en het uiterfle waagt; dien fpeler, die met grijnzenden blik
onafgewend Haart op tafel en fpel ; dien dronkaard, met hooggekleurd gelaat, verwarde fpraak en verflompte vermogens;
dien wellusteling, met ingevallene kaken, verbleekte wangen , weggezonkene oogen, meer geraamte dan levend mensch,
en zoo vele dergelijken meer, — wat ziet gij anders dan haven der weelde?
Doch welk een tooneel van verfchrikking vertoont zich aan
onzen geest, wanneer wij naar het land onzen blik wenden,
hetwelk van A ME R I CU s den naam draagt! Ziet gij daar,
in de volkplantingen , die Negers Hoe onvermoeid arbeiden
zij, mannen, vrouwen, jongelingen, maagden, allen zonder
onderfcheid ! Maar voor wie en waartoe? Ach, voor zich zelven niet! Niet voor eigen haard en gezin de vader en
moeder, niet voor verzwakte ouders de zonen en• dochteren ,
niet voor dierbare betrekkingen allen, uit eigene beweging;
voor vreemden, gedwon gen , ten einde, op verren afftand ,
die te meer mogen vinden, wat hun gehemelte prikkelt en
hunne zucht naar rijkdom bevredigt ! Ja, voor vreemden ,
gedwongen! Hoort gij daar niet den zweepflag der drijvers ?
Verneemt gij daar niet het gekerm der mishandelden ? Ziet
gij daar niet den we@rzin , de droefheid, de wanhoop op het
donker aangezigt der ellendigen ? Nog flechts ten deele
kent gij hun treurig lot, en reeds breekt u het harte. Wat
?
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moet er dan bij u omgaan, wanneer gij het u in al deszelfs
fomberheid vertegenwoordigt; wanneer gij bedenkt, hoe diern
zelfde menfchen, uit hetzelfde ílof, als wij, gevormd, uit
denzelfden ílamvader, als wij , voortgefproten , met hetzelfde
gevoel, als wij , door den Schepper van hemel en aarde begii igd , derwaarts werden overgevoerd op den wenk hunner
natuurgenooten, langs onmetelijke zeeën, van uit Af Ika's
midden, op gruwzame wijze? Vreedzaam zwierven ze om,
in het erf hunner vaderen, waar, onder de loodregte zonne.
tlralen,.eenmaal hunne moeders hen zoogden, waar kinderlijk
fpel hen vermaakte en jeugdige oefening hen bezig hield.
Eene vijai:dige horde genaakte, belprong, overviel en fleepte
hen mede. Mogten zij jammeren, of bidden, of fineeken,
niets baarte dit alles. Ontrukt, wreedaardig ontrukt werden
de man aan de vrouw, of de vrouw aan den man, de brui
aan zijne bruid, of de verloofde aan haren minnaar,-degom
en ouders aan kinderen, zoo wel als kinderen aan ouders, en
broeders aan zusters , en zusters aan broeders ; ontrukt , om
te worden vert ocht als de beesten ! Ziet, aan Guinea's kust
is de markt, waar men handelt in menfchen! Daarhenen
worden zij voortgedreven , die beklagenswaardige offers der
winzucht, als eerie koopwaar! Men bèreikt de plaats der
bel emming, veilt, eischt, ontvangt een aanzienlijk loon,
vertrekt, herhaalt zijn bedrijf, en keert welhaast bij ver
terug met een' dergelijken fchat. Zoo wordt het-nieuwg
eerie werelddeel ontvolkt, om een ander wederom te bevolken. Maar hoe?... Ziet, daar ligt het fchip in dien in.
ham , hetwelk vrijen als flaven verwijderen zal van den grond,
hun zoo dierbaar, om nimmer dien weér te aanfchouwen!
Met beklemde borst zetten zij op hetzelve den voet, wenden nog eenmaal het oog naar het land, dat hen teelde,
knikken weemoedig een laatst vaarwel er aan toe, en worden neêrgedrongen, zaamgeperst, opgehoopt, aan elkander
gefnoerd en geboeid in het binnenfle des vaartuigs, om het
eerst dan te verlaten, wanneer zij , door gebrek en kommer
gefolterd, ellendig gemarteld, voor een groot deel in getal
verfmollen, de haven hebben bereikt, waar al de doorgeflane
fmarten worden opgevolgd door lijden en druk, waaraan alleen de dood kan ontheffen. — Dat is het werk van de
weelde! Ja, ook dat, M. H.!

III. Maar, wat hebben wij nu omtrent dezelve te doen?
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Dit wil ik ten laatfile u aanwijzen, omdat het tot mijne taak
nog behoort, gelijk ik ze boven omfchreef en op mij nam te
vervullen. Intusfchen, na al het gezegde, mogen enkele
wenken volílaan, die ik hope, dat door u zullen worden opgenomen, niet als de taal van den meester, maar als die van
den vriend, met toegenegen gevoel.
Gij hebt het bemerkt, dat ik mij geenszins aan de zijde
plaatfe van hen , die met gefirengheid en ernst het doemvonnis uitfpreken over 'alwat Hechts weelde genaamd wordt; en
na aiwat ik aanvoerde ter bepaling en onderfcheiding en flaving van mijn gevoelen, gelijk ik het voordroeg, zal het u
wel niet meer bevreemden , dat ik, in zekeren zin, doch niet
veroordeeling van alle misbruik zoo wel, als van elk dwang.
middel ter verkrijging, de weelde zelfs hoogelijk verhelfe en
aanprijze.
Dat ze haar volgen en bevorderen, de grooten der aarde,
zelve het goede genietende ten dage des voorfpoeds, en ook
anderen met zieh verblijdende, verkwikkende en helpende!
Gewis, dat is betamend en allezins goed! Of wat baatten
ons al de fchatten der wereld, al de bronnen van weelde,
zoo mild voor ons vloeijende van verre en nabij , ja ook van
nabij, in de verfchilletr„ie rijken der Natuur, indien wij weigerden ons aan dezelve te laven, en den weg tot dezelve
daarenboven verfperden en affloten, zoodat bijna niemand zij.
nen dorst er aan lesfchen kon? Niets immers het geld,
flechts aan flapels bij ftapels geborgen; niets het ooft, dat
hechts blinkt aan heester en boom, om te rijpen, te rotten,
te Herven. Gelooft ze dan niet, die u diets willen maken,
dat gij u bezondigen zoudt, wanneer gij meer doet voor de
zinnen, dan ze volitrektelijk eifchen! Verandere men zonder fchroom de bekrompene hutten in ruime gebouwen; ver
vrijelijk de ruwe pij voor het fierlijke gewaad! Dat-wisfelmn
ze prijken, de voortbrengfelen der kunst, in uwe woningen;
dat dáár heerfche, wat vervrolijken en verkwikken kan; dat
uit dezelve ons toeblinke, wat gevoel voor het fchoone en
verhevene verraadt; dat ze toonbeelden zijn van orde en welvaart, zoodat oog en hart er ontmoeten, wat ílreelt en vol.
op doet genieten! Moge uwe leden dekken, wat rijkdom en
fmaak ondubbelzinnig vertoont! Mogen gemak en overvlced
n overal omringen! En mogen door u voor anderen ook de
aangenaamheden des levens worden vermeerderd en uitge.
breid, zoo veel ge zulks kunt en moogt! Dat ze geplaveid
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zijn onze firaten, geëffend en bevloerd onze wegen, en me.
nigvuldig de middelen ter verbinding van lieden en dorpen
en landen en volken! Snel voere ons het ligte rijtuig naar
verfchillende oorden; vlug klieve her ranke fchip de onftuimige baren; drukke gemeenfchap breiige levendigheid en vertier onder de kinderen der menfchen ! Niet om brood roepe
de handwerker, niet om belooning bedele dekunftenaar, niet
om aanmoediging vrage de geleerde vergeefs ! Wake over dit
alles, wake over zoo veel meer nog de weelde, en Horte ze
hare gaven uit over de maatfchappij met nooit terughoudende hand, als weldoeniter van ons gefischt ! Ja, dat ze haar
volgen en bevorderen, de grooten der aarde; want dat is betamend en allezins goed!
Maar, dat ze haar volgen en bevorderen op zedelijke wijze! — Het is eene gewigtige les, die de grootfte der Apostelen eens gaf, toen hij fprak van „ de wereld te gebruiken ,
als niet misbruikende," wel waardig, dat wij ze ter harte
nemen. En wie ze ter harte neemt , gewis ! wél bevindt hij
zich bi dit zijn doen. Of wat is de weelde , waar zij in
teugellooze weelderigheid ontaardt ? Immers Hechts een Engel
des verderfs. Immers niets anders , dáár , waar zij uitfpat,
zonder te letten op tijd, of Hand, of vermogen, of pligten,
of regten ; dáár, waar zij, laatdunkend en ijdel, het hoofd
opfieekt boven alwat zich bevindt in haren eigenen omtrek;
dáár, waar zij, zinneloos en dwaas, aan uitputting en vernietiging zich prijs geeft van alwat ze zamenbragt; dáár,
waar zij , dierlijk en laag, in geneugten zich baadt, die het
ligchaam verzwakken en ook den geest verdooven. — Verre
van ons, dat wij ze in befcherming zouden nemen, eene zoodanige ! Veelmeer waarfchuwen wij er tegen uit al onze
magt, en verheffen onze item, om het toe te roepen aan elk,
wien ze bereiken kan: Streeft toch niet naar te hooge din.
gen ! weest vergenoegd met het uwe! en bedenkt, dat deze
aarde niet geven kan, wat zoo menigeen van haar fchijnt te
verwachten !
Naar geluk íirekt zich ons aller begeerte uit. En met
regt. Doch, waar vinden wij het, wij, zedelijke wezens,
voor eene eeuwigheid gevormd? Immers niet in hetgeen ver.
gaat; niet in hetgeen mot en roest kan verderven, en ons
op verfchillende wijze kan worden ontrukt; maar in hetgeen
den tand des tijds en de kwaadwilligheid der menfchen wedrfaat. Vergeten wij dat niet!
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Maar, al ware dit ondermaanfche onze deeds durende
woonplaats , of al ware de voldoening aan de neigingen en
driften van ons vleefchelijk harte eene wezenlijke bron van
heil en van zegen voor ons geflacht , zouden wij dan nog
niet elkander eene vermaning der wijsheid doen hooren, wanneer wij opwekten tot matigheid? tot matigheid in fpijs, in
drank, in rust, in genot, in kleeding, in huisraad, in alles,
waarin weelde, meer bf minder, kan heerfchen? tot matig
opdat wij ons niet ongefchikt maken voor het werk,-heid,
ons hier opgelegd, en voor den arbeid daarbij, dien onze geest
en ons waarachtig belang eifchen? tot matigheid, opdat wij
niet alles verliezen, behalve den fchijn en hetgeen ílechts
blinkend klatergoud mag geacht worden? tot matigheid,
eindelijk, opdat wij niet eerlijkheid en goede trouw van uit
de zamenleving verbannen zien, en onszelven, onze betrekkingen en onze medeburgers in eenen afgrond van jammer ter
nederflorten ? — Gij kent de gefchiedboeken der volken. Gij
kent de opkomst en het verval van de magtigile rijken der
oudheid. Gij weet het ten minfie, wat er van Ninivé, van
Babylon, van Athene en Rome geworden is. Terwijl gij daar
Raat op de puinhoopen van vroegere grootheid , wat gaat er
om in uw binnenite ? En, terwijl gij u het verledene herinnert , tot welke ontdekkingen wordt gij geleid ? — Ach ! al
het aardfche verdwijnt; alles, vroeger of later, komt, slaat,
valt, ontkiemt, bloeit, verwelkt, en, van wat eertijds be.
hond, vindt men thans zelfs de fporen niet meer. — Ook
de weelde, overdreven, ten toppunt gevoerd, o ! welke won.
den heeft ze geflagen , welke kwalen heeft ze gebragt , wel
jammeren heeft ze uitgehort over individuën, over huis--ke
gezinnen , over volken , verwekelijkende , verterende , ontzenuwende, zoodat, wat zonder haar nog eeuwen of jaren
zonde hebben getrotfeerd, door haar in maanden of dagen
werd verwrikt, gefloopt en ten gronde toe weggevaagd!
Daarom, M. V., indien ergens, gelde bij ons, omtrent de
weelde vooral, het: niet te veel! — ik (preek in eene maat.
fchappij , voor eene vergadering van Christenen. Wie wij
zijn, weet gij. Waar onze betlemming ligt, weet gij. En
gij weet het evenzeer, wat van ons wordt gevorderd, zullen wij aan die beftemmng beantwoorden. Wat dan het
zwaarfle is, worde ook het zwaarfle door ons geacht; wat
ligter is, ligter, en het ligtile het minst! F Niet te veel dan
in dezen ! Niet-boven fland of vermogen , opdat het fchaterend
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gelach niet foms fpoedig verkcere in pijnlijk geween! Niet
te veel in vermaak, in opfchik, in maaltijden, in elke genieting der zinnen, opdat de kostbare levenstijd, die toch
reeds zoo kort is en zoo haastig voorbijfnelt , ons niet een.
maal, op de grenzen der eeuwigheid, pijnigend toeroepe:
„ Slaven uwer lusten, hoe hebt ge mij vermoord "! en, terz
wijl we daar ledig flaan, ons den fchrik jage in het harte,
met wroeging en naberouw ! Niet te veel in alwat overbodig
is , opdat we niet de ouders worden van een kroost met vele
behoeften, zonder genoegzame middelen om daarin te voor
hetzelve de bewerkers, indien al-zien,ódor
niet van eigene ellende, dan gewis van den kommer, den
druk en de tranen van een rampzalig nageflacht, hetwelk daar
leven zal, om de vaderen te vloeken! Akelige gedachte!
Wekke, wekke ze ons toch met nadruk en klem, om het tot
onze ernilige zinfpreuk te maken en tot onze leus : NIET TE
VEEL! en dringe ze ons met onweêrilaanbare kracht, om te
wandelen , als die weten , en gelooven , dat Die niet liegen
han fprak, door den mond Zijns Gezanten: „ De wereld
gaat voorbij , met al hare begeerlijkheid; maar die den wille.
Gods doet, blijft tot in eeuwigheid" !

UITTREKSELS VAN EENIGE BRIEVEN OVER PARIJS EN DE

PARIJZENAARS.

Diet is in Parijs eene altijddurende kermis, een eigenlijk
„ paradijs voor ledigloopers, maar eene hel voor de arme
„ paarden, die er deerlijk worden afgejaagd en afgemoord,
„ Niet zelden heb ik deze dieren met overladene vrachtwa.
„ gens omver zien liggen. Van paarden denk ik aan rijtul.
„ gen, en alzoo kom ik op eene wijze van zakkenrollen, die
„ inventief mag heeten : Eene welgekleede Dame, flapt in een
„ omnibus, en, door den conducteur, bij het inflijgen, on.
derlleund wordende, beloont zij zijne beleefdheid met een
vriendelijk lachje. Zij betaalt hare plaats , maar wordt kort
„ daarna door eene hevige benaauwdheid overvallen, en ver„ zoekt, dat men ophoude. De conducteur, door hare be„ toonde vriendelijkheid voor haar ingenomen, helpt haar zeer
„ galant, terwijl zij zich daarbij om hem vastklemt, en, ein
floep nederzijgt. De hulpvaar -„delijkafgn,op
haar nog eenige oogenblikken bij; dan de-„digemanflt
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overige pasfagiers dringen aan op voortrijden. Het ge.
„ fchiedt , en men komt ten laatife aan het bureau ; dan hier
zet de conducteur een benaauwd gezigt, bemerkende, dat
„ eene ontvangst van 62 franken hem uit den zak geligt was.
„ Dit was dan de belooning zijner betoonde hulpvaardigheid !"
Nu, dat de Franschjes zakken wisten te ledigen, is ons,
Hollanders, in 1795 en 1811 voornamelijk, gebleken! Zoo
wel onder het geroep van: Liberté, Egalité et Fraternité!
als van het: Five l'Empereur ! heeft er menige zakkenrollerij in 't groot plaats gehad.
„ Vrijdagmorgen ging ik naar de Prefectuur, om mijn' pas
in te wisfelen, toen ik, aan de pont Sr. Michel gekomen,
„ een lijk uit eene fchuit in de Seine naar boven en op de
„ kaai zag dragen. Bij deze brug bevindt zich een net en
„ welgeordend gebouw. Dit is la Morgue, waar men de
drenkelingen enz. ten toon fielt, tot dat dezelve, door
„ hunne betrekkingen of anderen, worden opgeëischt, of,
dit niet gefchiedende, begraven worden. Ik begaf mij naar
„ de Notre Dame, en, van daar terugkomende, zag ik de
„ deur van la Morgue geopend en de menigte zich voor de
„ balustrade verdringende. Er lagen vif lijken, geheel naakt,
„ ten toon , waarbij aan fommige de teekenen der ontbinding
„ zich reeds openbaarden. Een affchuwelijk gezigt ! ... en
„ toch waren mannen en vrouwen op dit fchouwfpel belust,
en ik zag de menigte in beweging, om elkander eene plaats
te betwisten! -- De maatregel zelf, zoo ook de inrig.
„ ting, kan ik niet afkeuren; dan het heeft toch iets akeligs."
En dat niet alleen, maar wij voegen er nevens : iets zeer
onbetamelijks. Men zoeke de détente evenwel bij de wellevende en befchaafde Franfchen meer in woorden dan in da.
den, meer fch%jnbaar dan wezenlijk. Dat men aan hen, die
een der leden hunner familie misfen, den toegang vergunne
tot de ongelukkige flagtoffers van een noodlottig toeval, of
van den zelfmoord, kan eene goede zijde hebben ; dan hoe
kwetfende is het voor de eerbaarheid, zulke openlijke ten.
toonulellingen te dulden! en met welke bedoelingen verdringt
zich voor de balustrade van la Morgue die menigte die mannen ? die vrouwen ? ... Wij zwijgen, en hebben geen ant.
woord op zulke vragen voor de ooren van een waarlijk wellevend, befchaafd en zedelijk Nederlandsch publiek.
?
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„ Toen de Koninklijke trein zich naar de Notre Dame be„ gaf, alwaar, bij gelegenheid der geboorte van den Zoon
„ des llertogs van Orleans, een Te Deum werd gezongen,
was de kaai , langs de Seine , met eene dubbele rij folds_
„ ten, man aan man, bezet. Talrijke troepen paardenvolk,
„ dragonders , lanfiers , huzaren, karabiniers en nationale gardes te paard gingen voor de koetfen of volgden dezelve.
Bij de pont des Arts flak de Koning zijn hoofd uit de koets,
„ en groette de menigte minzaam. Dit werd echter met geen
„ groot gejuich beantwoord. Eene matrone, die nevens mij
„ fond, vond het zeer goed, dat de Koning niet te paard
„ gezeten was. — Daar in de buurt is eene nieuwgemaakte
ijzeren hangbrug, die naar LOU r S r H IL 1 P r E genoemd
„ is ; ik vind dit geen kwaad zinnebeeld voor zijne, als aan
draden hangende, regering."
En Neérlands vereerde Koning rijdt en wandelt, in den
Haag, naar verkiezing, zonder al den omflag, dien de Bargerkoning voor zich gewis hoogstnoodig keurt! Maar hetzij
Z. M., eenzaam of vergezeld, rijde of wandele, nimmer zal
men de opmerking der Parijsfche matrone bij ons vernemen:
Het is zeer goed, dat de Koning niet te paard gezeten is!
Wie van de beide Vorflen zou zich wel het gerustst en het
gelukkigst gevoelen? Ter beantwoording van deze vraag is
het onnoodig eene prijsfloge uit te fchrijven ; zij beantwoordt
zichzelve.
„ Het is Zondagmorgen en heerlijk weder. Ik zit voor
„ een open raam achter de zonfchermen te fchrijven , terwijl
„ onder mij het geloop , gedraaf en gefchreeuw van verfchil„ lende marchandes en uitventers alweder in vollen gang is;
„ want, Zondag of weekdag, altoos drukte en gejoel! De
„ Parijzenaar floort zich niet aan het gebod omtrent den
„ Sabbath. Hij koopt en verkoopt, (Hechts enkele winkels
zijn gefloten) werkt en neemt zijn pleizier als altoos."
Wij laten het godsdienftig beginfel, waarvan onze Landgenoot uitgaat, voor een oogenblik, eens geheel daar; niet
omdat wij het niet als hoogstbelangrijk achten, maar omdat
wij het minder noodzakelijk keuren, daarover thans uit te
weiden. Wij geven alleen in overweging, eens te bedenken,
hoe diep ongelukkig de mensch moet zijn, in wiens borst
zich geene behoefte naar rust doet gevoelen! Hoe is 't mogelijk, dat de Franschman nog flapen kan?
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„ Te Liners, een finerig vlek, werden wij door Bene drags
„ havelooze bedelaars overvallen, dat bijna op iedere pleis„ terplaats het geval is. De vierendertig uren, die wij in
de diligence tot Parijs doorbragten, leverden ons het ge.
„ zigt van heerlijke natuurtooneelen op. Met uitzondering
„ evenwel van een paar Reden , die er vrolijk , net en zinde
lijk uitzien , zijn de meeste plaatfen door het fmerige heen -„ ;
en wanneer men er ééne gezien heeft, kent men alle de
„ overige. Parijs is ten koste van gansch Frankrijk ge„ bouwd; het is een fraaije kop van een walgelijk monf}er1"
Het bovenilaande in aanmerking nemende, vinden wij daarin welligt de reden, waarom de vreemdeling, die Holland
bezoekt, er fehier niet van tusfchen kan, om onze gewone
reinheid en zindelijkheid overdreven te vinden, en daarmede,
op zijne wijze, den fpot te drijven. Aan hem het weinig
zeggend genoegen zijner fpotternij latende, benijden wij hem
zijne havelooze bedelaars en zijne fmerige.dorpen en fladjes
niet. Zonderling is het evenwel, dat in een Land, waar
men zoo vele fchoone natuurtooneelen aantreft, en het bekoorlijke van fommige flreken inderdaad uitlokkend is, de
mensch, die, omringd door dit alles, orde en fchoonheid,
welfandigheid en reinheid moest beminnen, daarvan het tegendeel vertoont. Neen, zonderling is het niet, waar befchaving, verlichting en onderwijs op Iagen trap flaan, of
wel fchaars worden gevonden. Men moge aldaar ook de
taal der befehaafde wereld fpreken — de taal der echte befchaving is er gewis een nog onbekende tongval, en vandaar
al dat onreine en walgelijke, dat in Nederland nergens, althans niet in die mate, wordt gevonden.
„ Ik bezocht heden de flad der dooden, die, in harefoort,
„ hier even karakteristiek is als die der levenden. Sedert
„ mijn vroeger bezoek , van vóór eenige jaren, is het aantal
„ Monumenten op Père la Chaife met eenige honderden ver
neemt nog dagelijks toe. Het zijn geheele-„merd,n
„ firaten of allées van gedenkteekenen van allerlei aard
„ vorm , grootte en grondhof. Er is aan het : ci git — het :
„ ici repofe -- het: concesfion perpétuel geen einde. De een
„ wil boven den ander' , ook na den dood , evenzeer uitíie„ ken, als in zijn leven. Die geen fleen kan bekostigen,
„ neemt een Monument van hout; maar een Monument moet
„ er zijn! Kleingeestige en laffe trots fpeelt daarbij foms
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eene hoofdrol. l:én voorbeeld uit vele van deze foort.
„ Ik zag een gedenkteeken van eersen werkman in goud, zil„ ver en plated, waarop men, achter een glas, verfcheidene
„ voorwerpen had aangebragt, uit de genoemde 1lof£en ver„ vaardigd, niet het adres van den overledene en zijne woon„ plaats er onder! !! Alhoewel van geheel anderen aard,
maar onder dezelfde rubriek van belagchelijke windbreke„ rij , herinner ik mij de zoogenaamde falons épilatoires, waar
„ men, foigneufernent en avec adresfe, de witte haren uit het
„ hoofd trekt, dezelve verwt, en ... het hoofd reinigt! Nog
„ een paar Haaltjes. Men vindt hier hospitalen voor zieke
honden, katten, vogels ... et autres animaux, waar men
„ ook penfionnaires, die gezond zijn, opneemt. Insgelijks
„ operateurs van exteroogen, met fchilderijtjes voorde deur,
waar men , achter glas, verfchillende merkwaardige ester„ oogen en likdorens , die weggefneden zijn, zeer netjes ziet
tentoongefteld! Ja, de expofition publique bepaalt zich
„ foms tot de finerigt're en walgelijkfle dingen."
Deze tekst behoeft geese toelichting;, hij verklaart zich.
zelven. Wij fluiten denzelven alleen met den uitroep : Zie
Natie!
-daregot

zg

„ Het wekt Toms een vreemd gevoel, zich onbekend te
„ midden van zoo vele honderden, ons even onbekend, te be-

„ vinden. Dit brengt echter te weeg, dat men minder ge.
geneerd is. De Franfchen nemen weinig notitie van ie„ mand , dien zij niet kennen; en ook kan ik niet vinden,
dat zij bijzonder beleefd zijn, ten ware zij bijzondere ver„ pligting aan u hebben. Het gaar hier even als bij ons."
à Goasverno voor allen, die met de Fran/cite politesfe zoo
hoog loopen , dat zij , met voorbijgang van den befchaafden
landgenoot, uit Frankrijk Gouverneurs en Gouvernantes ont.
bieden, om kinderen of pupillen manieren en beleefdheid te
leeren! Vanwaar die Mesfieurs en Denzoáfelles eigenlijk oor
zijn, daarover wordt doorgaans weinig gedacht.-fpronkelij
dachten
aan de hierboven genoemde futons, hospitalen,
Wij
en andere galanteriën meer. Men mogt
likdorens
exte-roogen,
wel wat omzigtiger met die vreemde eenden in onze vader
bijten zijn.
-landfche
„ Voor de bezigtiging van het kasteel (Fontainebleau) wei.
„ gerde de geleider van wij iets aan te nemen. Dat vind ik

730

UITTREKSELS.

mooi in Frankrijk. Alles, wat bezienswaardig is, beziet
men gratis, of voor eene kleinigheid."
Ja, dat is lof- en prijswaardig niet Hechts, maar ook navolgenswaardig, dáár, waar het, ook hier te lande, nog de
gewoonte is, om den vreemdeling of landgenoot, bij de bezigtiging van het..., of van de.... of ook wel bloot
van...., begeerig naar de handen te kijken. Dat is eene
kleingeestige winstberekening, welke hem, die dezelve toelaat en goedkeurt, moet vernederen. Jammer maar, dat de
vreemdeling doorgaans naar zulke voorbeelden van eene onhebbelijke inhaligheid het karakter der Natie beoordeelt! Zie
de reisjournalen der vreemdelingen. De Heeren Duit/chers
vooral niet te vergeten, bij wie het te dezen intusfchen nog
erger is dan ,bij ons.

PROEVE TER VERKLARING VAN DE GEZIGTKUNDIGE WAARNEMING , VOORKOMENDE IN N
SCHRIFT.

° . XI

VAN DIT TIJD-

Door H. A. C A L L E N F E I: S, Med.

Doct. te Oostburg.

D

e waarneming is deze: „ Wanneer een wagentrein een'
„ naauwen , donkeren, onderaardfchen gang doorgaat , en er
„ uit den remorqueur eene gloeijende kool valt, die voor
„ eenige oogenblikken den gang verlicht, dan fchijnt het rij
tuig , waarop men zich bevindt, zich even fnel achteruit-„
te bewegen, als het zich wezenlijk voorwaarts beweegt."
De gloeijende kool, die op den bodem des gangs ligt en
haar licht verfpreidt, gaat onder den wagentrein door, van
voren naar achteren. De fchaduwen en lichtllrepen aan de
wanden en aan het gewelf van den gang, die door de fnelle
beweging als in elkander finelten, moeten dus over de hoof_
den der reizigers van achteren naar voren gaan, en wel langs
den wand des gangs, met verdubbelde fnelheid van die der
rijtuigen. Deze fchaduwen ziet men voor zich uitloopen ,
en daardoor moet het toefchijnen, dat men zelf achterwaarts
bewogen wordt: even hetzelfde heeft plaats, als een fneller
zeilend fchip ons op zee voorbijvaart. Ik heb nooit een'
íioomwagen anders dan afgebeeld gezien , en heb er nog veel
minder mede door onderaardfche gewelven gereden; maar ik
houd mij verzekerd, dat men dit zinbedrog niet zou befpeu..
ren, als men onder zich naar den bodem konde zien: even
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min zou dit plaats grijpen, als de gang door eene aan het
gewelf hangende Engelfche lamp verlicht wierde; maar dan
zou men het op den bodem kunnen waarnemen. Dat de ziel
een juist denkbeeld van de ware rigting der voorwerpen
heeft , fchoon het beeld derzelven zich omgekeerd op het
netvliet des oogs teekent, heeft eenen anderen grond, en is
in vele oude en nieuwe werken verklaard.

BERUSTING.

Ik had menig bangen zeetogt bijgewoond, en, offchoon op
kleiner vaarwater, fpande het er zelden zoo zeer, als in het
late najaar van 1802. Ik bevond mij te dier tijd namelijk,
om zaken, in het naburige Hoorn, en, mijn handel mij vandaar naar Zwol roepende, vond ik gelegenheid, den kortsten
weg te kunnen nemen met een vrachtvaartuigje , hetwelk
juist in de haven gereed lag, om naar den IJstel over te Heken. Bij de befchrijving der we@rsgefleldheid zal ik mij niet
meer, dan noodig is, ophouden. Genoeg zij het te zeggen,
dat aanvankelijk de gelegenheid gunilig was, maar dat wij
later, door flilte, omloopenden wind en dikke duisternis,
beneden onzen koers dreven, en ons op de Gelderfche kust
bezet vonden, toen, op het onverwachtst, een ftorm uit het
noordwesten , met afwisfelende en hevige buijen , woedend
opflak. De geheele manfchap op het kleine tjalkje beflond
uit fchipper en knecht, en ik, als éénige pasfagier en van
eene zwakke ligchaamsgef'celdheid, moest in het achteronder,
met het zoontje van den eerstgenoemden, een knaapje, naar
ik gis, van acht jaren, ons lot geduldig afwachten. — Reeds
hadden wij , voor, Elburg flootende, een zwaard verloren,
en aan het geftadig pompen merkte ik wel , dat het fcheepje
veel water maken moest. Aan lij zaten wij gedurig onder
de zee; en, daar ik vroeger opgemerkt had, dat de tuigaadje
flecht genoeg geteld was, vreesde ik elk oogenblik, dat er
verder iets onklaar raken of zich begeven zonde, en wij dan,
op het flrand vervallende, noodwendig moesten te barílen
ftooten en omkomen. --- Ik had in die oogenblikken genoeg
met mijzelv' te doen, en als ik dacht aan vrouw en kinderen, dan ontzonk mij' bijna de moed. De fchemer van de
ongefnoten kaars aan het fchot verlichtte fomber ons eng
verblijf, en met halfgeílotene oogen lag ik, als in mijzelv'
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verloren, op eene bank te lijwaarts. In dezen treurigen toefland eenigen tijd doorgebragt hebbende, werd ik door een'
geweldigen rukwind , waardoor wij op ééns vreefelijk overhelden, als met een' flag uit mijne mijnlering gewekt. Ik
rigtte mij overeind en beefde; doch, toen die vlaag gelukkig weêr over was en ik ademhalen kon, viel onwillekeurig
mijn oog op mijnen. kleinen lotgenoot : het knaapje zat op
den vloer in een' hoek, en zie! het fcheen van geen kommer bewust; het fpeelde met een aardig poedelhondje in den
fchoot , en geleek zoo gerust en tevreden als het lieve dier.
Zulk een contrast met mijnen innerlijken toehand trof mij
zoo zeer, dat ik, zonder daarbij veel te denken, als onwil.
lekeurig uitriep: „ Zeg, lief kind, zijt gij ook niet benaauwd in dit nare weêr,, en niet bang, dat wij verdrinken
zullen ?" Maar het kind antwoordde: 0 neen mijnheer !
als 't hard weér is, heeft vader het roer, en dan ben iknooit verlegen. Diep getroffen, herhaalde ik die woorden bij
mijzelv' ; ik floot den knaap in mijne armen, en bad , in
verheven zin , onzer aller Vader daarboven om een geloof
en een kinderlijk vertrouwen als van dat kind. — De volgende dag bragt ons in behouden haven ; maar, toen ik, in
mijnen verderen levensloop , meermalen in moeijelijke om_
flandigheden verkeerde, kwam mij de taal van den jongen
nog vaak te binnen , en zeide ik hein later nog dikwerf,, mij
ter bemoediging, na: Bij hard wedr heeft Pader het roer!
,

P.

MALASPINA, LASTDRAGER EN SCIIRIJVER.

Onder een aanmerkelijk getal vreemdelingen van meer dan
gewone begaafdheid, welke in de laatfe tijden de refidentieftad Turin bezochten, was er een, die wel inzonderheid de algemeene oplettendheid tot zich trok, terwijl al
de overigen bijna onbemerkt bleven. Deze eene was een arme lastdrager uit Parma, as A LA S P I t` A geheeten , van wiep,
kort geleden, verfcheidene regt aardige dichtilukjes in de
dagbladen van Milaan het licht gezien hebben, en die, behalve zijne dichtkunst, nog verfcheidene hoogst achtingwaàr.
dige eigenfchappen bezit. (*)
(*) Dit mogen ook wij op verfcheidene Landgenooten ,
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M A L A S P I N A IS een nieuw bewijs, dat armoede, veronachtzaamde opvoedingen de afmattendfle ligchaamsarbeid niet
in flaat zijn het echte genie te verdooven. Hij is thans achten
jaren oud. Toen, zeven jaren geleden, te Parma-twing
eene fchool van we@rkeerig onderwijs volgens het f'telfel van
BELL CO LANCASTER Opgerlgt werd, was MALASPINA
een der eertien, die opkwamen, om er als leerlingen aangenomen te worden. Door zuivere weetgierigheid gedreven,
overwon hij moedig de natuurlijke fchaamte, zich nog op z_
nen leeftijd, onder bijna driehonderd knapen, op fchool te bevinden, en leerde in korten tijd lezen en fchrijven.
Nu werd de drift tot wetenfchap in hem nog des te leven.
diger, en weldra vond hij eenen menschlievenden Profesfor,
die hem achtervolgens met de beginfelen der reken- en der
meetkunst, aardrijksbefchrijving, natuurlijke historie, Godsdienst en Franfche taal bekend maakte, doch bij zijn onder.
wijs zich er wel voornamelijk op toelegde, hem eene gron.
dige kennis van zijne moederfpraak, het Italiaansch, te doen

verkrijgen.
In zijne tusfchenuren beproefde M A L A S P I N A zijne krachten aan de poëzij , en gaf daarvan eenige, verre boven het
middelmatige verhevene, bewijzen in het licht. Zijn fchoone
lierzang : Fiducia in Die (vertrouwen op God) is een waar
meesteríluk, en daarbij ontegenzeggelijk een merkwaardig ver.
fchijnfel in de letterkunde, wanneer men bedenkt, hoe dicht
geestdrift tot dit optel bij hem ontftonden; hij had,-luimen
namelijk B A R T 0 L I N 1'S marmeren flandbeeld: la Fiducia in
Die, op zijn' fchouder naar zekere Gravin moeten brengen,
en, terwijl zijn ligchaam onder dien overzwaren last bijna
ter aarde gedrukt werd, verhief zijn geest zich in de hoo.
gere gewesten.
WI AL As P IN A paart aan eene krachtige geflalte een zeer
innemend gelaat; zijne kleeding is eenvoudig; hij drukt zich
met veel gemakkelijkheid en zuiverheid uit; zijn gefprek is
aangenaam , en getuigt van een' hoogen graad van befcha.
ving; in zijn gedrag is hij beleefd en voorkomend; kortom in
alles vertoont zich bij hem eene vereeniging van hoedanigheden , welke men in eenen lastdrager voor bijna onmogelijk
zou houden.
-

van eenen P O O T tot op onze dagen, in vollen nadruk toepasfen. — Yert.
Ddd
1VIENGELW. 188. NO. 14.
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Gewoonlijk ítaat hij des morgens ten vier ure op, houdt
zich tot zeven ure met zijne iludiën bezig, en begeeft zich
vervolgens naar de markt, om zijnen beroepsarbeid waar te
nemen. Ten einde nogtans ook hier zijnen ledigen tijd niet
zonder nut voorbij te laten gaan, bef'ceedt hij denzelven, zoo
lang hem niets anders opgedragen wordt, met voor zijne me.
debroeders requesten, brieven, rekeningen enz. te fchrijven,
en hen door woord en voorbeeld tot vervulling hunner plig.
ten , tot arbeidzaamheid , onderdanigheid en befcheidenheid
aan te fporen.
Niet onbelangrijk zou het zijn, M A LA S P I N A'S gefprekken met de overige lastdragers , in welke hij hen tot goed.
willige voldoening van het patentgeld, dat zij als onbillijk in
den beginne niet betalen wilden, wist over te halen, hier
mede te deelen; de door hem aangevoerde drangredenen zouden inderdaad eene eervolle plaats innemen nevens die van
eenen BENT 11 A M , SAY en andere beroemde Schrijvers over
de Staatshuishoudkunde, wier werken onzen MA L A S P 1 N A
niet onbekend zijn, en wier namen wel nog nimmer uit den
mond van eenen lastdrager waren voortgekomen ; Referént
wil zich echter vergenoegen met te verhalen , op welke zinrijke wijs M A LA s P I N A gedurende den Cholera -tijd te Para
eenen geneesheer aldaar aan de woede van het graauw wist
te ontrukken.
Eene vrouw had bij toeval bemerkt, hoe een arts zich aan
eene fiadsfontein 2e handen wiesch, en hoe hij bij deze ge..
legenheid, volgens de gewoonte dier dagen , van een fleschje
azijn of eenig ander behoedmiddel gebruik maakte. Terflond
hief zij, luidkeels, den kreet van: „ Vergiftiger ! vergiftiger !"
aan. Op dit gefchreeuw liep eene menigte volks te hoop,
en ter naauwernood had de beangtle Esculaap den tijd, om
ijlings in eenen kelder te vlugten, waar hij fidderend den uit flag van het oproer afwachtte. Ook M A LAS P INA werd
door het gedruisch naar de plaats gelokt; en, wel bewust,
tot welke buitenfporigheden het gemeen zich , bij dergelijke
treurige tooneelen, in verfclleidene andere Eieden, en zelfs
nog kort te voren te Parijs, had laten wegfiepen, bedacht
hij fnel een middel, om den armen dokter uit deszelfs gevaarlijken toefland te redden.
Gebruik makende van den invloed, dien hij wist onder het
volk te bezitten, riep hij met zijne forfche fem: „ Dood
aan den fchuldige! Maar, om geen onregt te doen, moeten
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wij de zaak gemoedelijk en naauwkeurig onderzoeken. Brengt
mij hier eens ," vervolgde hij , „ een' emmer water en een
weinig azijn; is het water vergiftigd, zoo zal het, wanneer
ik er eenige droppels azijn in laat vallen, terlond groen
worden; doet het dit niet, zoo is het drinkbaar, en de
vrouw heeft zich vergist. Komt, fpoedig! water en azijn!
Laat ons geen onregt doen en een' moord begaan; de Hemel
zou ons anders , tot draf, wel eens regt de Cholera op he
lijf kunnen fluren!"
De proef werd genomen; bet water behield zijne natuur
kleur; MALL A SPIN A dronk daarvan„ in het aanzien-lïjke
der ganfche menigte, verklaarde hierop den arts voor onfchuldig, en was op deze wijs zoo gelukkig, hem ongehinderd door het opgeruide volk te brengen. Welk een gruwel
zou hier niet , zonder MAL A S P I N A'S verflandige en-tonel
moedige tusfchenkomst, onmisbaar hebben plaats gehad! (*)
Niet lang geleden heeft M A LA S P IN A ook eene reis te
voet naar Mar feille gedaan, derwaarts gelokt door den wensch,
om er de zee en de floonimachines te zien. Overal bezocht
hij de inrigtingen van nijverheid en kunstvlijit, en poogde op
elke plaats zijne kennis van zaken door eigen oogenfchouw
te vermeerderen.
Thans is hij voornemens een weekblad nit te geven, het(*) Een dergelijk voorval heeft ook, kort geleden, in
Griekenland plaats gehad , alwaar de Gouverneur van. Hydra

zijn leven aan de welberadenheid van twee matrozen te dan_
ken heeft gehad. Deze namelijk deden, bij den jongden opíiand der eilanders, den voortag, om den Gouverneur, dien
het graauw wilde doodflaan , liever te verdrinken. Zij kregen hem ook in een vaartuig; maar nog altijd bevonden zij
zich als 't ware onder de hand der woedende menigte, die
den oever vervulde. Toen zij derhalve een eindweegs ver
waren, riep de een overluid, zoodat het gepeupel-wijder
zulks hooren kon: „ Nu, over boord met den hond !" -Neen, hier nog niet ," gaf de ander ten antwoord ; „ hier
zou hij zich misfchien met zwemmen kunnen redden; dieper
in zee!" Zij roeiden dus onverdacht en ongehinderd verder,
en, toen zij ver genoeg waren , flaken zij met kracht van
riemen over naar het naburige Poros, alwaar eerst de Gouverneur gewaar werd, dat hij, in zijne vermeende moerde=
naars , levensredders gevonden had. —•- PZert.
Ddd 2
„
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geen uitfluitend voor de geringere volksklasfen betiemd zal
zijn; bij hetzelve wil hij het foortgelijke, in Frankrijk uitkomende, tijdfchrift Maitre Pierre tot voorbeeld nemen.
Opmerkelijk en misfchien prijswaardig blijft het hierbij, dat
een man, die zijne groote verf andelijke vermogens zoo wél
kent en weet te gebruiken , een' moeijelijken ligchaamsarbeid
als middel van bedaan verkiest boven de uitzigten, welke
zijn talent hem zou openen.

HET BRANDENDE SCHIP , OF HET GEWETEN.

Laat in het jaar 18', terwijl ik mij in de zuidelijke flreken der Vereenigde Staten van Noord- Amerika bevond, riepen mij plotfeling zaken van groot gewigt naar Italië. De
vertraging, die het veroorzaakt zou hebben, wanneer it mij
naar Nieuw-lork begeven had, om aldaar fcheep te gaan, en
de moeijelijkheden eener lange reis te land in dat jaargetijde,
bewogen mij , tot de overvaart eene plaats ce bedingen op
een fchip , dat boomwol geladen had, en gereed lag, om van
Charlestown naar Marfeille onder zeil te gaan. Het fchip
fond onder bevel van Kapitein S * *, die ook eigenaar der
lading was.
Zonder dat ons iets van aanbelang overkwam , kregen wij ,
na een' korten overtogt, de Spaanfche kust in het gezigt,
nabij welke ons een vaartuig ontmoette, dat juist van Marfeille kwam. De beide fchepen ruilden met elkander dejong_
fie dagbladen hunner wederzijdfche landen, en vervolgden
daarna hunne vaart. Toen nu de Fran/eke couranten bij ons
aan boord gelezen werden, bemerkte onze Kapitein uit dezel.
ve, met blijde verbazing, hoe de voorraad van boomwol te
Marfeille zoo gering was, dat het eerfte fchip, hetwelk, met
die waar beladen, er zou aankomen, zeker kon zijn , bijna
eiken prijs te erlangen , dien de eigenaar zou vorderen. De
wind, die federt eenige dagen zuidelijk geweest was , liep
thans plotfeling naar het westen, zoodat wij hopen konden,
binnen kort de flraat van Gibraltar te zullen binnenloopen.
De Kapitein berekende, dat, zoo hij van den hem gunftigen
wind alle mogelijke partij trok, hij binnen kort een rijk man
zou zijn; en dit uitzigt vervulde hem met eene onbefchrijfelijke blijdfchap, daar federt verfcheidene jaren al zijn moeije-
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lijk zwoegen en Eireven .hem geene winst had aangebragt. ben
zette dus alle zeilen bij, en pijlfnel doorfneden wij de golven.
Den volgenden dag werden wij westwaarts van ons , nage.
noeg in tegenovergeflelde rigting, als waarheen wij uluurden,
een helder lichtfchijnfel gewaar, en weldra kregen wij de
overtuiging, dat het een in brand iaand fchip was. Het
licht werd feeds heller en heller, en de noodfchoten bulder.
den ons met fchrikwekkend fiielle opvolging in het oor. De
Kapitein was bezig op het verdek heen en weder te gaan,
hetgeen, federt het fchip uit Marfeille hem het goede nieuws
gebragt had , zijne gedurige gewoonte was , want de blijde
verwachting, waarin hij verkeerde, liet hem rust noch duur.
Zijn blik was onafwendbaar naar het oosten gerigt; en, offchoon het fchijnfel westelijk van ons nog gedurig flerker
werd, de noodfchoten elkander gedurig fneller volgden, en
men zelfs het angstgeroep om hulp vernemen kon, rjgtte
zijn oog zich nimmer derwaarts.
Na eene korte poos van misnoegen en gemor over deze on.
verfchilligheid, trad eindelijk de eerfle Stuurman op hem toe,
met de vraag, of hij niet naar het brandende fchip moest (luren , om de ongelukkigen te hulp te komen ; de Kapitein echter beval hem norfchelijk, zich met zijne eigene zaken te
bemoeijen.
Stokilijf van ontzetting was ik hiervan getuige geweest;
doch nu trad ook ik, op verzoek van het overige fcheepsvolk, naar hem toe, met de aanmerking, dat ik het mijnen
pligt oordeelde, hem te berigten, hoe de eenflemmige wensch
der manfchap was , het brandende fchip te hulp te komen.
Met eenige gemoedsbeweging antwoordde hij , dat het fchip
toch niet meer te redden was, en dat hij zonder nut den goe.
den wind verliezen zou. Hierop ging hij feel in zijne kajuit,
en floot de deur van binnen toe. Hij had zich te voren Heeds
als een goedhartig mensch betoond, en zou ook zeker in elk
ander geval noodlijdenden met vreugde bijgellaan hebben;
maar het uitzigt op de rijke winst, waarmede hij zich vleide,
was voor zijne deugd eene te ulerke verzoeking; hebzucht
verflikte bij hem nu alle beter gevoel, en. verkeerde zijn hart
in Reen.
In dezen flaat der zaken kon het fcheepsvolk niet anders
doen, dan de wreedheid van zijnen Kapitein verwenfchen en zich
aan deszeifs wil onderwerpen. Het Haarde naar den vuur
overtuigd, dat de manfchap van dat ongelukkigevaar.-gloed,
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tuig ellendiglijk moest omkomen, terwijl zij dezelve hoogst.
waarfchijnlijk hadden kunnen redden.
Eerst na verloop van ettelijke uren verfcxheen de Kapitein
weder op het dek. Naar zijn voorkomen te oordeelen, had
hij gedurende dien tijd, in de eenzaamheid, een' zwaren ftrijd
met zichzelven gestreden. Ik fond naast hem, toen hij uit
de kajuit trad; op zijn doodsbleek gelaat vertoonde zich in_
nerlijke onrust; hij had het uiterlijke van iemand, die gaarne
moedig wil fehijnen, en wiens hart toch door angst beklemd
is. Den rug had hij naar den kant gekeerd , van welken wij
kwamen, en in dezen fand deed hij mij eenige onbeduidende
vragen. Gedurende ons gefprek zweefden zijne blikken fnel
langs den geheelen gezigteinder, en overtuigde hij zich , dat
er van het ongelukkige vaartuig niets meer te zien was; alstoen eerst fcheen hij zijne bedaardheid eenigermate te herwinnen.
Toen wij de plaats onzer heilemming bereikten, lag er een
fchip zèilvaardig, om naar Livorno te ítevenen, en ik ging
aan boord van hetzelve over, aan den Kapitein van het vo
overlatende, zijne boomwol tot de hoogstmogelijke prij.-rige
zen te geld te maken.
Omtrent acht maanden later zat ik op zekeren dag te Londen in een logement, toen mij een brief van Kapitein S * *
gebragt werd, in welken hij mij meldde, dat hij te Londen
was, mijne aankomst aldaar vernomen had, en vurig ver
mij te (preken, alzoo mijn bezoek ,hem en anderen van-langde
groot nut kon zijn. Zijn bediende, die mij. opgefpoord had,
wachtte, om mij den weg te wijzen, en ik volgde hem onverwijld.
Bij het binnentreden van het vertrek des Kapiteins fchrikte
ik van de ontzettende verandering, welke hij had ondergaan.
Hij zag er akelig en uitgeteerd uit, en zijn oog zwierf wild
en rusteloos in het rond. Nogtans toonde hij veel vreugde,
dat ik aan zijn verlangen zoo fnel voldaan had , en verzocht mij
te gaan zitten, en te hooren, wat hij mij had mede te deelen.
„ Ik heb u verzocht mij te willen bezoeken," dus begon
hij met eene aangènomene bedaardheid , „ omdat gij de
eenige in geheel Londen zijt, aan wien ik het wagen durf,
de uitvoering van iets , dat mij op het hart ligt, op te
dragen. Gij zult u nog wel herinneren , wat op onze reis
naar Mar/ewe gebeurd is. Ik heb er mijne lading tegen
zeer hooge prijzen verkocht, e n ben op eenmaal een rijk
man geworden. Rijkdom was mij iets ongewoons, en ik
gaf mij geheel aan de genietingen over, welke dezelve
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mij veroorloofde. Ik begaf mij naar Parijs, waar ik mij
verfcheidene weken lang in al de vermaken dier hoofdfiad
dompelde, tot dat mij op zekeren dag, in een koffijhuis,een
dagblad in handen viel, waarin ik met ontzetting de vreefelijke fchildering van het verbranden van een Engelsch oorlogs
fchip las. Dit berigt trof mij als een blikfemftraal. Mijn
hart klopte, mijne leden fidderden; niettemin las ik iedere
lettergreep van het ijfelijke relaas. Het was de brand, dien
wij gezien hebben. Het van Marfeille komende fchip, dat
ons aan de Spaanfche kust ontmoet was, had, even als wij ,
den lichtglans gezien, en was terftond het ongelukkige vaartuig te hulp gefpoed ; doch , daar het veel verder van hetzelve verwijderd was dan wij, was het te laat gekomen, en
had, van al de manfchap, Hechts twee matrozen kunnen redden. Deze gaven berigt, dat, naauwelijks eerie halve mijl
van hen verwijderd, een ander fchip hen voorbijgezeild was;
dat het op hunne roodfeinen niet de minfle acht geflagen, en
dat de Kapitein van dat fchip dus den dood van ten min/le
tweehonderd mnenfehen op zijn geweten had!... De rust mij.
ner ziel was nu voor altijd verloren. Mijne uiterfte fcherpzinnigheid wist geen' enkelen grond uit te denken, die mij
verontfchuldigen konde. Werwaarts ik mijne fchreden ook
rigtte, overal volgde mij gewetensangst op den voet. Wierp
ik mij op mijne legerítede, met de hoop om in flaap en be.
wusteloosheid de folteringen van den dag te vergeten, zoo
voerde mij een pijnigende droom het geh eele vreefelijke brandtooneel op nieuw voor de oogen; mijn oor vernam het
ontzettende noodfein, en vol ijzing ontwaakte ik. Ik zocht
den flaap weder , doch telkens wekte mij de fchrik op dezelfde wijze. Over dag nogtans verfchafte de veelvuldjge
afleiding, welke mij omgaf, mij eenige verpoozing; maar
des nachts keerde het akelige droomgezigt onmisbaar weder. Ik befloot tegen de wroeging te kampen en mijn geweten te verharden ; zoolang het dag was, gelukte mij dit
eenigzins , maar des nachts, des nachts 1... Ik meende
de oorzaak mijner pijnlijke droomen in mijne liggende hou.
ding bij het flapen te vinden, en befóot mijne nachtrust
voortaan niet anders dan zittende in een' leuningfloel te nemen; mijn knecht moest nevens mij waken. Doch naauwelijks zonk mij het hoofd op de borst, naauwelijks floot de
flaap mijne oogen, of het fchrikkelijke brandfchijnfel vlam
-de
weder op , en het gebulder van het noodgefchui donderde
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mij in de ooren. Ik wierp mij in eene draaikolk van verlustigingen ; ik doorkruiste Europa — alles, alles vruchteloos!
Met eiken dag kreeg het fchrikbarende gezigt meer mast over
mijne verbeeldingskracht, -tot dat eindelijk zelfs bij dag het
brandende fchip zich aan mijn' geest vertoonde, en ik ook
wakend het gedreun van het kanon vernam., Schrik heeft
zich geheel van mij meester gemaakt; een vlammende kring
fcheidt mij Van de ganfche wereld — ik adem niets dan den
vuurgloed der bel! Zelfs nu , nu op dit oogenblik, zie ik
niets rondom mij dan de vlakte der zee •-- en daar, daar den
fcheepsbrand! Hoor, hoe de noodfchoten rollen! Wee mij!
wee mij !"
Dit zeggende, flaarde de ongelukkige íirak voor zich heen,
en nooit in mijn leven zag ik, op liet aangezigt van eenig
menfchelijk fchepfel, zulk eene uitdrukking van wanhoop,
van doodsangst. Na eenige oogenblikken evenwel werd hij
rustiger. „ Weldra zal het. voorbij zijn," dus vatte hij weder het woord. „ Slechts weinige uren nog heb ik te leven;
eene heete koorts woedt in mijne aderen — maar i'k wil geene
hulp. De reden, waarom ik tot u gezonden heb, is deze:
Alles, wat ik met mijne fcheepsláding te Marfeille gewonnen
heb, ligt in de Engelfche bank. Mijn testament geeft er u
de befchikking over. Ik fineek u, de betrekkingen dergenen
uit te vorfchen, die — op het brandende fchip — doormijne
hebzucht — den dood vonden. Hunne namen verneemt gij
aan de Admiraliteit. Verdeel onder hen die geldfommen. 0,
zeker, gij zult eenen llervende zijne laatfle bede niet aff aan !"
Ik beloofde plegtig , wat hij begeerde, en verliet hem diep
getroffen. Nog dienzelfden nacht nam het ongelukkige leven
van Kapitein S * * een einde.
.
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Ontegenzeggelijk was dit het liefíle paar.

HE L o i s E,
fchoon en bevallig, bezat een gelaat vol uitdrukking, hetwelk den befchouwer bij den eertien blik innam en nog lang
eene aangename herinnering achterliet. L U C I E N D A R NE Y,
haar gemaal, was hetgeen men gewoon is een fraai mansperfoon te noemen: zijne trekken, zonder regelmatig fchoon
te zijn, flemden met elkander overeen; het voorhoofd was
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hoog en open, en fierlijk geteekende zwarte wenkbraanwen
overfchaduwden zachte blaauwe oogen. Een bekoorlijk paar l
Zij leefden zoo gelukkig met elkander, op hunne aangezigten glinf'erde zulk eene uitdrukking van genoegen, zoo veel
vertrouwen op de toekomst, dat onwillekeurig ieders blik
hen volgde.
Een jaar lang reeds fmaakte D A R NE Y al de genoegens
eener echtvereeniging , bij welker fluiting welvoegelijkheid en
de wenfchen der familie met de harten der jonge lieden overeengetlemd hadden. DA R N E Y beminde zijne vrouw teederlijk; geene harer begeerten bleef onvoldaan ; geen feest, of zij
fchitterde op hetzelve boven alle anderen; geene pracht of
weelde fcheen hem voor zijne vrouwt te groot ; een dankbare
glimlach op haar lief gelaat beloonde hem daarvoor ruimfchoots.
Nog had geen wolkje hun geluk verduisterd; nog nimmer
had II E L 0 ï S E's aanminnig lachje hare lippen verlaten ; maar
— alle menfchengeluk heeft een einde, en ook zij moesten
dit ondervinden.
Op zekeren avond had zij zich, met meer zorg nog dan
gewoonlijk, gekleed, om op een feest bij Mevrouw D E R IA U C 0 U R T, eene oude vriendin harer moeder, te verfchij.
nen. Verwonderd, haren man, naar wien zij wachtte, nog
niet te zien opdagen , begaf zij zich naar deszelfs kamer, en
fchrikte bijna, toen zij hem nog in zijn' japon en met rekeningen bezig vond.
Lieve hemel , L U CIE N, waar blijft gij toch ? Het is
bijna tien ure. Hebt gij dan het Bal vergeten ?"
„ Neen , kindlief," zet D ARNE Y glimlagchende , „ en
ik zou zoo aanítonds bij u gekomen zijn, Ik heb iets drin.
gends te doen, en ik dacht, gij zoudt aan mij dit vermaak, voor deze reis , wel eens willen opofferen. ' Daar
hem echter een wolkje op het voorhoofd zijner vrouw bewees , dat hij van haar te veel gevergd had, voegde hij er
bij : „ Maar neen, ik ben onregtvaardig; gij, zijt eene al
te fchoone vrouw, om bij uwen man te huis te blijven;
ga, mijne H E L o 1 SE, ga naar het Bal, en heb er veel
genoegen; ik zal intusfchen hier, onder mijnen - arbeid, aan
u denken."
H EL O Y SE betuigde hoog en duur, dat zij zonder hem
niet naar Mevrouw DE R I A U C 0 U R T ZOU gaan. Er volgde
nu een huwelijkstooneeltje, hetwelk eenige fchoone begoochelingen vernietigde. En niettemin was Mevrouw D A R NE Y

742

DE VROUW NAAR DE WERELD,

een uur daarna op het Bal, door eene menigte bewonderaars
omgeven, en door alle vrouwen benijd, die vruchteloos
poogden met haar ce wedijveren.
Van dezen tijd af verfcheen x EL 0 ï S E menigmaal op Bals,
in de Opera, enz. zonder haren man , en zij gewende zich
daaraan. Mevrouw D E RI A U C 0 U R T verzelde haar , en
derzelver neef, ALFRED, was haar cavalier.
Terwijl de jonge vrouw zich op deze wijs geheel aan het
vermaak overgaf, poogde haar man, door de uiterfe infpanning van vlijt, de wanorden te voorkomen, waarmede de
overmatige uitgaven zijner.vrouw zijn vermogen.bedreigden.
H E L o 1 S E vermoedde niet , welke offers hij haar bragt ; zij
begreep de ernitiger gemoedslemming van haren man niet,
en nam hem die bijna kwalijk; desniettemin bleef hij bij zijn
al te edelmoedig befluit , en ging voort zijne eigene vermaken op te offeren, om haar een fchijngoed te laten behouden.
Op eens nogtans gevoelde de jonge vrouw, hetzij door
verzadiging, hetzij door bedaard nadenken, een' hevigen afkeer van al de verftrooijingen, die haar zoo lang bedwelmd
hadden. Zij floot zich op , ontving ílechts weinige vrien.
den , en verfcheen niet dan in vertrouwde gezelfchapskr4ngen. Ongelukkig bevond DAR NE v zich om dezen tijd , wegens zaken van gewigt, in Normandije. H EL O 1 S E werd
daardoor weldra de eenzaamheid moede, gelijk zij het vroeger de groote wereld geweest was, en, om deze leegte aan
te vullen, begon zij romans te lezen. Eenige der nieuwere
fchrijvers boezemden haar eene levendige belangneming in,
zoo door het mysticismus hunner gedachten, als door hunne
dweepende droomerijen; dan weder weende zij over het lot
der heldinnen van andere dier werken, arme, na een leven
vol opoffering en diepe, aan niemand bekende fmarten, ontbladerde en vergetene bloemen.
Op zekeren morggn ontwaakte zij met het gevoel, de ongelukkigíte vrouw der wereld te zijn. Zij weende over zich zelve, en meende in flilte haar lot ce moeten betreuren; haar
hart werd miskend ; hare liefde ,kon niet meer tot den per.
loon haars mans naderen;. ook zij was eene beklagenswaardige vrouw, die door haren man niet begrepen werd. Hare
ziel was nu als alleen op aarde, zonder dat eene verwante ziel haar klagen verffond en haar vertroostte. Hare
wangen verbleekten ; het lachje ontvlood hare rozelippen ;
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hare oogen verloren den gewonen glans; eene fmachtende uit
zich als een fluijer over dezelve; zij was-drukingfpe
verllrooid van gedachten; hare bittere, treurige, moedelooze
wijs van fpreken deed hun, die haar omringden, gelooven,
dat zij finarten leed, en van dit lijden meende men den grond
te vinden in de afwezigheid van haren man.
Dagen bij dagen, weken bij weken verliepen. Op zekeren morgen ontving zij eenen brief van D A R N E Y. Nog
fprak hij van geen terugkomen. HE L o is E kreukte mis
Iij is gelukkig," zeide-moedignbrfha.,E
zij met bitterheid; „ zijne brieven doen mij zeer —,hij is
zoo rustig, zoo bedaard 1" En de brief werd aan de vlam
geofferd.
-men
Een uur daarna doorliep de jonge vrouw,, in de hevigfle
gemoedsbeweging, eenen anderen brief. Het papier was
rooskleurig en geparfumeerd; tranen fchenen een paar woorden geheel onleesbaar te hebben gemaakt; dit fchrijven luid
aldus.: „ Uit uwe handen , Mevrouw, wacht ik leven-de
of dood. Verfchijnt gij heden avond op het Bal mijner
tante, zoo verlang ik niets verder; mijn geluk zal grenzen loos zijn. 0! gij zult deernis hebben met eenen ongelukkige, dien zijne liefde tot wanhoop drijft; gij zult befeffen ,
dat het tijd is, door een uur van geluk, jarën van zielelijden
te doen vergeten. — HE L o 1 S E! gij weet niet, wat ik fe
zes maanden geleden heb. Bij alwat heilig is, bezweer-dert
ik u, kom heden avond ! Een krankzinnige is in flaat alles
te ondernemen -- zelfs eene misdaad. Spreek mij niet van
rede , van pligt ; ik kan er niet . naar luisteren — mijn
voorhoofd gloeit — mijn brein verwart zich. H E L o ï s E!
uwe liefde of den dood!
-

ALFRED DE RIAUCOURT."

Er werd een bezoek aangemeld, en fidderend verborg FI Eo
L ï s E den brief.
Het was avond ; Mevrouw D A R N E Y had haar elegant toi
voltooid; vrees en hoop verlevendigden haar fchoon ge--let
laat, en toen de kamenier het kostbare halsferaad van diamanten vastgehaakt en de Dame een' vergenoegden blik op
haar tooifel geworpen had, zag zij naar de pendule. „Eerst
negen ure — en het Bal begint ten tien. Het maakt in 't geheel
geen afe e t, zoo vroeg te komen. Laat mijn rijtuig ten tien
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ure gereed zijn; Ik zal fchellen , wanneer ik afrijden wil,
maar dat intusfchen niemand mij fore."
Toen zij alleen was, vlijde zij zich op de zachte kusfens
van eene fopha neder, met het hoofd in de hand, en dacht,
niet zonder onrust, na over den flap, dien zij op het punt
was om te hoen; zij dacht zelfs aan haren man; maar hare
verblinding vond krachtige drogredenen tegen het geweten.
„ Waarom heeft hij mijne liefde teruggeflootén ? Waarom
mij alleen, zonder fieun, zonder verdediger, in de wereld
gedreven? Heb ik deze koelheid verdiend? Hij is het, die
ons geluk vernield heeft. Is het mijne fchuld, dat ik niet
tot de berekenende, koude genegenheid kon afdalen, die het
zich zoo gemakkelijk mogelijk maakt, om toch niemand te
genéren ? — En daarenboven;: wat vermag ik, arme vrouw,
tegen deze brandende liefde van AL F RED, die alle hinderpalen onderstboven werpen of door eigen vuur vergaan moet ! —
Wat raakt ons het gevaar ? Het geluk zal des te grooter
zijn. — De dood heeft niets vreefelijks voor die bemint —
de dood — zonder beven zal ik hem zien naderen — want
ik ben gelukkig; ik heb de ziel gevonden, welke de mijne
zocht — ik ben gelukkig !"
Hare oogen floten zich; bekoorlijke beelden omzweefden
baar; twee maanden lang had zij gekampt en geleden; op het
punt om in den afgrond te Horten, waande zij zich nu gelukkig; nadat zij zich in hare oogen wegens eene misdaad
geregtvaardigd had , welker diepte te peilen zij echter niet
durfde wagen, meende zij haren pligt gedaan te hebben —
zij glimlachte en — fliep in.
Haar flaap was diep, afgemat als zij was door den innerlijken kampfirijd, door de worfleling van pligt en hartstogt;
zij fliep, als in tluimer gewiegd door de golven, die haar
dreigden te verzwelgen.
De klok floeg elf, floeg twaalf; zij fliep. Eindelijk, ten
een ure, ontwaakte zij. Haar eerde blik was naar de pendule; een fchreeuw ontfnapte haar, op het zien, hoe fnelde
noodlottige uurwijzer voorwaarts geijld was ; zij vloog naar
de fchel, en weinige minuten daarna trad zij het falon van
Mevrouw DE I I A U C o U R T binnen.
Bij het intreden naderde zij al bevende de plaats, waar
Mevrouw D E R IAUC O URT zat, en hare onrust was zoo
groot, dat zij niet waagde de oogen op te heffen, om naar
AL F R ED rond te zien. Nadat zij als 't ware den laattien,
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ilagbooni achter zich had, ontwaakte eenigzins fpade het geweten ; haar moed had haar verlaten ; zij fchaamde zich over
den begonnen misflap; zij voelde, dat zij bloosde, en liet
het hoofd zakken , om zich aan de op haar gerig:e blikken
te onttrekken. Allengskens herftelde zij zich en hief de ooggin
op , maar zij ontmoetten die van A L F R E D niet; vergeefs
zwierven zij in het rond ; A L F RED was nergens te vinden.
Nu vermeesterde haar de vrees; geweten en fchaamte weken
voor den pijnigendllen zielangst. Evenwel , alle hoop was
nog niet verloren ; hij kon nog komen ; dan, de tijd verliep —
hij kwam niet. De ongelukkige HEL 0 I S E voelde, dat hare
krachten haar verlieten ; hare gedachten verwarden zich; men
trok haar in de quadrilles; werktuigelijk volgde zij, zonder
te zien, zonder te hooren; de grond fcheen haar onder hare
voeten weg te zinken; de lichten draaiden in het rond; zij
meende te flikken; eene doodsbleekte overtoog haar gezigt;
hare knieën knikten; hare oogen floten zich. De geheele zaal
raakte in verwarring ; ieder beijverde zich , om de bezwijmende te doen bijkomen.
„ Het is niets ," namelde zij ; „ de drukkende hitte — nu
is het voorbij -- maar danfen wil ik niet meer."
Aliengskens werden de zalen ledig. De jonge meisjes, die
vóór eenige uren zoo fchitterend binnengetreden waren, ver
als verflenste bloemen in den form; de rijtuigen rol -dwen
weg , en de arme H E L o 1 S E bleef nog onbewegelijk op-den
hare plaats; zij zag allen heengaan, en had den moed niet
hen te volgen. Nog wachtte zij.
Mevrouw D E RIA U C o U R T naderde haar. „ Gij zijt niet
wel, mijn kind ! Ik ben u regt dankbaar, dat gij gekomen
zijt; maar ik vrees , het heeft u te flerk aangetast."
„ 0! niet in het minfee ," hernam HEL 015E, met een'
gedwongen glimlach.
„ Ik maak mij in ernst ongerust over u," vervolgde Mevrouw D E R I A U C 0V R T minzaam. „ Uwe zwaarmoedigheid
ontrust alle uwe vrienden. Nog dezen avond fprak ik daarover
met ALFRED."
„ Is uw neef hier geweest ?" vroeg H E L 0 Is E met drift.
„ Ja, maar hij is Hechts kort gebleven ; ik heb hem bijna
weggejaagd: hij was zoo fomber, alsof hij alle mijne danfe.
resfen bang maken wilde."
0, mijn God !"
Wat komt u over?"
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„ Ik ben geheel niet wel ; verfchoon míj , dat ik ga ; ik
kan mij niet langer verbreken."
Een uur daarna was H EL 0 1 SE, te huis , in eenen toeíland , die aan krankzinnigheid grensde; haar oog was droog ;
hare polten joegen; drie uren lang lag zij zonder beweging.
„ Die ongelukkige!" riep zij; „ hij had mij verwacht; in
wanhoop is hij heengegaan — hij zal zich het leven bene.
men! Hemel — laat ook mij fterven !"
Een lange, fchrikkelijke dag volgde op dezen nacht. Het
was een dag van gedurige foltering. Bij het geringfte gedruisch overviel H E L o Is E een zenuwachtig fidderen ; eene
brandende koorts overviel haar. Sloten hare oogen zich voor
een oogenblik, zoo opende zij die oogenblikkelijk weder met
een' gil — zij waande het bloedige lijk van A L F RED voor
zich te zien.
Tienmaal, zich aan eene fchemering van hoop vasthechtende, was zij op het punt geweest om aan hem te fchrijven;
een laatile gevoel van fchaamte, het aandenken aan haren
man, wiens eer op het fpel fond, hield haar terug.
De nacht verliep, zonder haar rust te brengen — zij kon
zelfs niet fchreijen.
Ten elf ure 's morgens trad Mevrouw DE RI AU c o U R T
in haar vertrek. H at o 1 s E rigtte zich overeinde ; maar,,
toen zij het onthutute gezigt van ALFRED'S tante Zag, zonk
zij terug, zonder dat zij in feat was een enkel woord te
uiten.
Ach, mijn kind!" zeide Mevrouw na R t A U c o U R T,
„ ik kom troost bij u zoeken; ons is een groot ongeluk
overkomen."
„ Gij doet mij fchrikken ," flamelde H E L 0 Is E.
„ Het is u bekend, hoe lief ik A L F RED had ; ik deed
voor hem, wat ik immer voor eenen zoon kon doen; ik
wilde hem met eene onzer eerffe familiën verbinden; binnen
weinige dagen zou het contract onderteekend geworden zijn,
en thans is, door zijne dolle, onwaardige liefde, alles voorbij. "
Ha L 015 E zag haar ontileld aan: „ Alles is voorbij,
zegt gij ?"
„ Ach ja — ik ben wanhopig — ALFRED iS zwaar
gewond."
„ Gewond ?"
Een ongelukkig duel. Een pistoolfchot heeft hem den
arm verbrijzeld."
„
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,., Wat zegt gij ? een duël ?"
Ja, mijn kind, een duël ! De helft van mijn vermogen
gaf ik, dat het niet bekend ware; maar de zaak is reeds he,t
gefprek der ganfche flad geworden; met het luisterrijke hu.
welijk is het gedaan."
Maar, Mevrouw, dat duel -- waarom heeft hij dan
toch gevochten ?"
„ Om eene danferes der groote Opera."
Acht dagen daarna was H E 1.0 ï s E bij haren man in Normandije, bragt er den zomer door, en verfcheen, met den
volgenden winter , frisfcher en fchooner dan immer, weder
te Pars. Zelden zag men haar zonder den Heer D AR N E V.
Menigmaal ontmoette Zij ALFRED D E R t A U C O U R T, en
beantwoordde zijnen groet, maar hechtte zich daarbij, met
een rustig en tevreden lachje, te inniger aan den arm van
haren man.
„

„

ANECDOTE, RAKENDE PROFESSOR BORGER,

F rofesfor u OR GE P., wiens innerlijke, gelijk bekend is, on.
eindig meer waarde had, dan zijn uitwendige beloofde, bevond zich eens in eene trekfchuit, waar hij met eenen Pre.
dikant, die hem niet kende, veel had gefproken. Bij het ver
verzocht een der reizigers aan den Profesfor,-latendrf,hui
dien hij, wegens zijn jeugdig voorkomen, voor een jong maatje
aanzag, hem, bij het uittillen van zijn' koffer, een handje
te helpen, hetgeen deze gewillig deed. Onze Predikant, die
de borst wat hoog droeg, ergerde zich aan diens reizigers vrij.
postigheid, meende, dat zijtgeleerdeonbekendezichdaardoor
vernederde, en zeide tot hem : „ Zijt gij dan geen Student ?" —
„ Neen !" -- „Misfchien Proponent?"— „Ook niet !"— „Zijt
gij dan reeds Predikant ?" — „ Ook al niet!" — „Wel, wat
zijt gij dan ?" — Hoe verbaasd fond onze goede Dominé te
kijken, toen hij ten antwoord ontving: „ Profesfor"
'
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Onlangs werd in een' der Parijsfchë fchouwburgen een orloge gerold. Zoo als de beroofde zulks ontdekte,.riep hij
uit: „ 't Is op flag van acht ure. Zoo aanfionds zal mijn
orioge repetéren; het heeft een' zeer luiden flag, en zal mij

j48

ß

DE VERSCHALKTE ZAKKENROLLER.

wel kenbaar maken, wie het heéft." Verfchrikt poogde nu
een der omfianders op ílaanden voet zich te verwijderen; de
beílolene greep hem in de borst, en het orloge werd bij hem
gevonden.
Deze Anecdote verdient meer geloof dan eene andere , welke wij onlangs lazen, van een'. fchavuit, die, een ongemeen
klein Dames-orloge bemagtigd hebbende, uit vrees voor ontdekking het inflikte, en kort daarop, bij eene toevallige lig.
chaamsbeseging, door het ílaan van hetzelve in zijne maag,
zich verraden zags

DE SPAANSCHE BIBLIOTHECARIS.

De luimige Franfche Akademist B A UT R v bezocht de Bi.
bliotheek van het Escuriaal, en vond daar een' bijuithek tragen en dommen Bibliothecaris. Toen de Koning van Spanje
hem daarna vroeg, boe hem de Bibliotheek beviel, antwoordde B A U T R U : „ Zij is voortreffelijk; maar uwe Majesteit
moest den Bibliothecaris tot Hoogstdeszelfs Schatbewaarder
mannellen. " — „ Hoe zoo ?" vroeg de Koning met bevreemding. „ Omdat hij ," hernam de vrijmoedige B A U T R U lagchende, „ hetgeen hem is toevertrouwd, nooit aanraakt."

PARIJSSCHE HUWELIJKSTROUW.

Een Par ijzenaar, eene verre reize willende aanvaarden,
vroeg, in vertrouwen, aan eene dame, wat zij, als eene
vrouw, het beste middel oordeelde, om zich, gedurende zijne afwezigheid, van de trouw zijner echtgenoote te verzekeren. „ Neem haren minnaar met u 1" was het naïf en troost.
vol antwoord.
HET KIND IN DE OPERA.

N

u, mijn kind, hoe hebben zich heden de zangers en zangeresfen gekweten? — Slecht, papa; zij hebbenverfcheidene
Rukken tweemaal moeten zingen.
No. BIII. Meng. bl. 66o. reg. 6 v. o. leze men: ditz.

--- bl. 661. reg. 9 en xo. moet eenmaal het woord toch wegvallen.

+.. bi, 656. reg, no v. o. leze men: is ingerigt.

,

MENGEL WERK.
VERHANDELING OVER LICHT EN LICHTZIEKTE

(Photospathie. )

M. A. JENTINK,

Predika7at te Harlingen. (*)

Die het vereerend genoegen fmaken mag, geëerde Hoor
dit fpreekgeftoelte te begroeten , geniet een-ders,uvan
groot, maar foms duurgekocht voorregt. Het opílellen
der verhandeling of redevoering is veelal de zwaaríle arbeid niet. De keuze van het onderwerp ; de beffisfing :
„ daarover zal ik fpreken," — die dat werk te boven is,
behoeft niet meer zoo diep te zuchten. Het veld, waar
de onderwerpen gereed liggen , is ruim genoeg. Dikwijls heb ik er gewandeld , en nooit zonder den bonten
rijkdom, die daar in breede vakken ligt uitgefpreid, te
bewonderen. Evenwel wemelt het er van zoekende pel.
grims , die telkens met ledigen buidel moeten wederkeeren. Zij werden door den overvloed verbijsterd. 1MIij
ging het meermalen niet beter. Om voor ditmaal hun
getal niet te vermeerderen , nam ik mij voor,, het eeríle
onderwerp , waarop mijn oog zich zou vestigen , op te
vatten en te bewerken.
Dit mijn plan werd, ik ontken het niet, zwaar genoeg beproefd. IIet eeríle onderwerp , dat zich aan
mij voordeed , was eene gefchiedenis ; maar eene gefchiedenis , welker aanvang en einde elkander zoo nabij
zijn, dat bijna geen tijdsverloop tusfchen die beide punten is te befpeuren. Hare geheele lengte is weinig meer
(*) Uitgefproken in het Departement van de Maatfchappij
Tot Nut van 't 4lgemeen te Harlingen.
MENGELW. 1838. NO, 15.
Eee
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dan een punt. Hier komt bij , dat zij geheimzinnig is
en, meer dan de kabinetten van alle onze Vortlen, ondoorgrondelijk. Oordeelt zelve ! Het onderwerp , dat
zich aan mij opdrong , is dit : de natuurlijke geféhie-

denis eens lichtflraals , en vel eens /lraals van het
lamplicht.
Wat ik vlij heb voorgenomen, dat breng ik gaarne
ten uitvoer. Thans evenwel was ik met de zaak verlegen. Gij wilt dus handelen, vroeg ik mij af, over iets,
dat gij zelf niet begrijpt? Hoe zult gij dat aanleggen ?
En al gelukt het u : welk nut zullen uwe toehoorders er
van wegdragen ? Kortom , ik overtuigde mij , dat mijn
lichtstraal , even als fommige ftadslantarens , tot weinig
anders dienen kon , dan om er bij te zien , dat het regt
duister is.
Om te zien , dat het duister is ! Ik kan niet zeggen,
hoe die gedachte mij trof. Zij herinnerde mij zoo vele
ongelukkige kranken , wier verftandsoog zoo iets niet
meer zien kali. Zij zijn blind voor duisternis, omdat zij
altijd en overal licht meenen te befpeuren. - Het heeft
mij altijd verwonderd, dat deze zonderlinge foort van
krankzinnigheid, die vooral federt de laatffe halve eeuw,
dreigender dan de Cholera, overal doordringt, nog nooit,
voor zoo -veel ik heb kunnen ontdekken , geneeskundig
is befchreven. Men laat zelfs toe , dat zij nameloos en
onopgemerkt hare verwoestingen aanregt, en, wat nog
erger is , hare flagtoffers worden als ongeneeslijk befchouwd en verwaarloosd. Deze ziekte (men zou zc
photospathie , lichtziekte , dienen te noemen) moet echter , de nood eischt liet , met alle kracht beílreden worden. Misfchien is de homöopatifche geneeswijze, zoo
al niet de eenige , althans in dit bedenkelijke geval de
beste. De patiënten zijn door liet licht verbijsterd geworden ; bij gevolg zijn zij door de voorzigtige aanwending eens enkelen lichtftraals te herflellen. Deze inval
verzoende mij niet mijn gevonden onderwerp , en deed
het mij meer,, dan ooit eenig ander, beminnen. Ik zal
handelen over tenen licht/traal , als geneesmiddel tegen
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ale lichtziekte. Mijne verhandeling fplitst zich in twee
hoofddeelen. I Jet eerfte betreft de natuurlijke gefchiedenis des reeds meermalen genoemden lichtftraals , en zal
doen opmerken , in wat zin en voor hoe ver hij gefchikt
is om duisternis te doen befpeuren. Het andere behandelt de oorzaak , de kenmerkende verfchijnfelen en de
voorgeflagene geneeswijze der lichtziekte. Ik verdeel de
natuurlijke gefchiedenis des lichtfraals in drie tijdvak
onmiddellijk vóór , bij , en na zijne wording.
-ken:
-

Het moge hard vallen , van deze plaats te erkennen:
dat weet ik niet ; of ook flechts : dat begrijp ik niet , —
ik moet evenwel met deze tweevoudige belijdenis mijn
gefchiedkundig onderzoek des lichtfiraals , die daar uit
eene onzer lampen fchittert , openen. Waar hij onmiddellijk vóór zijne geboorte was , dat weet ik niet; en
hoe hij het aanzijn ontving, dat begrijp ik niet. Mis
hij , met al zijne broeders , gelijk vlinders -,fchienlag
met zijne omkleedfels in de patentolie verborgen.
Hebt gij wel eens opgemerkt, hoe die olie, even gelijk
fommige menfchen, haar eigen verderf opzocht? Zij
lag in de lamp veilig en rustig reder. Doch eene ver
bood haar eene ladder van katoen, waar -leidjkhan
zij zou opklimmen, om verbrand te worden. We--langs
duwen van Indostan bedvijgen wel eens den brand(Iapel
uit dweepzucht of door dwang; maar die olie, wat trok
haar in de vlammen ?
Ik weet , dunkt mij , uw antwoord, Geleerden ! Dat
is onnoozel gevraagd , zegt gij. IIebt gij dan volftrekt
geen verftand van de capillaire attractie, of, om duidelijker te fpreken, kent gij de zuigkracht der haarhuizen niet ? Zoo luistert ! Er beflaat eerie groote natuurkracht, die alwat op aarde is , en de aarde zelve
en dit zonneflelfel , en al de fterren aan elkander ver
kracht is op allerlei wijze werkzaam. Ge -bindt.De
zij de olie langs de vezeltjes van de katoen doet-lijk
Eee2
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Hijgen, zoo trekt zij vooral nederwaarts; in die betrek.
king doet zij de lamp hangen , en heet zwaartekracht.
Haar is ook ter taak geleld , om te zorgen, dat de lamp
niet als droog flof uit elkander valt; deze post heet
kracht der kleving. Is iemand genegen, om dat glas
met een (lukje wol•of laken te wrijven, zij is gereed,
om , als electrieke kracht, de haartjes aan te trekken en
(baks terug te flooten. Het zou evenwel voorzigtiger
zijn , de lamp met een' zeilfteen te naderen, mits gij u
in acht neemt, dat niet de magneetkracht haar al te zeer
doe fchudden ; want dan zou de ftortende olie de aan
aarde gehoorzamen , en , door tus--trekingsachd
fchenkomst der middelpuntzoekende kracht , als ronde
druppelen nedervallen ; ten zij de vrieskracht, als uit
voorzorg , het gevaar mogt verhoed hebben. Begrijpt
gij nu, waardoor de olie langs de katoen is opgetrokken ?
Zoo doen die Geleerden. Men overbluft u. Men flapelt bezwaren bij bezwaren en geheimen op geheimen ;
en als ge op het einde verward en verlegen (laat , dan
zet men een methodisch gezigt , met de vraag : begrijpt
gij het nu nog al niet ?
Wat mij betreft , neen ! Ik heb geen begrip van dien
onzigtbaren reus niet zijne duizende armen , die ook in
dit vertrek alles vasthoudt en neêrdrukt en op zijde
fchuift en opheft. Ik zie , dat zijne geheimzinnige vingeren de Iampolie met onvermoeid geduld opwerken, opdat de vlam geen oogenblik van voedfel verftoken blijve.
Ik zie het uitwerkfel, en moet dus de oorzaak erkennen. Maar begrijpen ; zien ? Alwat ik zie, is , dat
het duister is. En zoo zal het met u ook wel gelegen
zijn. -- Toen de olie het boveneinde van haren Reilen
trap beklommen had, kon zij ook daar niet lang toeven.
Hier begon zij eene kunst, die het vernuft der menfchen, o! zoo gaarne, ter navolging zou uitvinden.
Ik zou ter naauwernood geloof durven vergen ; maar gij
zijt getuigen : de olie begon te vliegen; zij verhief zich
vrij in de lucht.
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Onze Geleerde waarfchuwt reeds : Dat moet u vooral
niet verwonderen. Hoort mij flechts ! zegt hij. In de
zamenleving der menfchen beflaat zoo wel afkeer als
liefde. Dit zijn , gij weet het , twee tegenftrijdige krach
trekt tot zich , en de andere floot van zich-ten;d
af. Nu , ook in de doode ƒlof zijn diê beide krachten
levendig. Doch hier heeten zij , als zij elkander tegen
worden, warmte en koude. Nu meent gij-overgftld
welligt, dat warmte met onze liefde overeenkomt. Mis!
De warmte is regt liefdeloos en onverdraagzaam. Zij
drijft de kleine deeltjes , die , toen zij kond waren, elkander aantrokken, zoo ver zij vermag, uit elkander.
Door deze eigenfchap heeft zij het vermogen om alwat
hard is week te maken, alwat week is vloeijend te maken, en alwat vloeit te doen verdampen. Zij kon , zoodra zij in genoegzame hoeveelheid werkzaam was, de
geheele aarde, met alwat er in is, doen verdampen. Is
liet nu niet zeer natuurlijk , dat de deeltjes der olie,
zoodra zij de hitte der vlam voelden, elkander loslieten
en voortdreven tot in het lampglas , waarin zij door de
warmte al hooger en hooger worden voortgel}uwd? Is
dit nu ten minfte niet duidelijk ? De warmte doet de
olie vervliegen.
Ik mag uwe fcherpzinnigheid , zeer geëerde Hoorders ,
gewis niet naar mijtte onbevattelijkheid beoordeelen , maar
meen toch , dat deze geleerde uitlegging uwe weetgierig
niet geheel zal bevredigd hebben. Wij vraagden-heid
niet zoozeer , wat er gebeurt en zou kunnen gebeuren;
maar juist dit verfchijnfel zelve veroorzaakt onze groote
verwondering. Hoe kan de warmte die wonderlijke dingen verrigten ? Door welk middel doet zij dat ? Hoe
is het mogelijk? Wat men ons ook aantoone, zoolang
dit onbeantwoord blijft , is ons elke zoogenoemde ver
niets dan verduistering. Wij zien flechts , dat-klaring
liet duister is.
Ik zie gaarne tooverkuní'en. Die vlugge verplaatfing
en fchijnbare gedaanteverwisfeling van voorwerpen heeft
iets , dat mij aantrekt. Ik weet, dat ik misleid worde ,
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en getroost het mij, omdat het toch zoo kan tig is.
Maar gelijk daar binnen dat glas , zoo tooveren geene
menfchen. Daar is geen bedriegelijk kunfienaar. Alwat
er voorvalt is even zonderling en verbazend. Straks zagen wij de olie eerst langzaam kruipen en toen vliegen.
In hetzelfde oogenblik was zij vet en mager, dik en
zeer dun, glinilerend geel en pikzwart; doch eer die
kleur kan onderfcheiden worden, is zij al wederom anders. Zij wordt, alles in hetzelfde oogenblik, men kan
niet zien hoe of door wie, aan alle zijden prachtig ver
uit dat verguldfel, uit die vlam, fpatten millioe--guld;en
nen van lichtitralen, als zoo vele vonken, door de zaal.
Zoodra iemand weet , hoe gewone tooverkuntten worden te weeg gebragt, voelt hij zijne hooggefpannen ver
anders niet !"-wachtingelurd.„0!washt
zegt hij. Maar hier is het anders. Het eenige apparaat voor deze kunst is lucht. — Gij weet , lucht is
die groote zee zonder eilanden , waarin onze aarde , gelijk de dojer van een ei in deszelfs wit, rondom befloten ligt. De hoogte van dezen lucht- of dampkring is
niet naauwkeurig bekend ; de een zegt : juist zestien uur
gaans ; anderen beweren , dat zij tot aan de maan reikt ,
en voorbij de maan tot aan de zon , en nog veel verder.
Doch ik denk , dat deze Heeren wel wat ver gaan. Intusfchen er is voorraad genoeg ; wij ten minfle zullen
dien met onze lampen wel nimmer verbruiken : want zoudt
gij gelooven, dat de meesten onzer, al weten zij er niets
van , wel. door 16000 Ned. fá van die íl:of gedrukt
worden ?
De lucht beftaat uit een mengfel van twee voorname
foorten. De grootuie helft heet ftikfloflucht, omdat deze , zoo zij alleen ware , de vlammen en ook de menfchen zou doen flikken. Zij dient , om te verhoeden ,
dat de olie niet te fpoed g verbrand worde. De andere
heet zuurftoflueht ; niet omdat zij zuur is , (wie heeft
ooit zure lucht geproefd ?) maar omdat toch fommige
dingen, melk, wijn en meer andere, door haar toedoen
zuur worden kunnen. Deze zuuríloflucht moet het klei-
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ne vuurwerk (onzen lichtfiraal) doen affchieten. Zoodra
de olie uit de lamp opftijgt , moet zij van onderen in het
glas op die zwarte deeltjes aanvallen. Zij doet zulks
ook gehoorzaam , en valt er op aan als een roofvogel op
zijne prooi. De ítrijd, die nu plaats grijpt, is, wegens
de fnelheid, waarmede hij beflist wordt, niet te befpieden. Zoo veel echter is zeker, dat het er heet toegaat,
en dat zij elkander wederkeerig letterlijk verflinden. Beide , de olie en de lucht , veranderen in een nieuw lig
dat zoo min zuurftoflucht is als olie; en dat-cham,
nieuwe ligchaam gloeit en flikkert, en veroorzaakt de
vlam. Maar vanwaar die firijd , die gedaanteverwisfeling, en die gloeijing? Ik heb het ook gevraagd, en
men heeft mij geantwoord : dat wordt veroorzaakt door
de familie. „ Door de familie ?" vroeg ik. Ja, hernam men; tusfchen de pliegas, namelijk als zij zeer warm,
ja heet is, anders niet, bellaat eene fcheikundige ver
Daarom trekken zij elkander-wantfchpmezuro.
aan, en vereenigen zij zich tot een vaster ligchaam, dan
zij elk afzonderlijk waren ; — zoo dikmaals zulks plaats
grijpt , worden de luchtvormige deeltjes tot de temperatuur der gloeijing verhit. Zoo wordt de vlam geboren.
Is dat nu niet klaar ? De olie en de zuurílof zijn
bloedverwanten, namelijk als de oliedamp heet is; daarom fnellen zij in elkanders armen; daar worden zij dan,
terwijl zij elkander vastgrijpen , gloeijend nijdig , en fpuwen vuur en vlammen; dat komt van die verwantfchap.
Neen ! zegt gij , ik begrijp er niets van. En ik herhaal
met u : ik begrijp er ook niets van , niets dan dat de
zaak duister is.
Twee tijdvakken der gefchiedenis zijn afgehandeld. Wij
zagen de geboorte des lichtiiraals voorbereiden, en vervolgens waren wij getuigen van die geboorte zelve; wij willen
thans onderzoeken , wat dan eigenlijk geboren is. De
ouders kennen wij : de lucht (men vergeve het onzer
taal , die hein als vrouwelijk voorfielt) de lucht is va-
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der, en de olie moeder ; maar nu het wonderkind ..
Wat is licht ?
Gij moogt er naar gisfen , niet ligt zult gij iets bedenken , waarvan niet beroemde mannen in hunne wijsheid gezegd hebben: dat is het ! Oude wijsgeeren hielden ílaande , dat het een geest is. Dit weten wij nu
beter. Zouden het ook pijlen zijn , die daar van de lamp
worden afgefchoten ? Wel zeker! zegt een later Geleerde : het zijn geheele pijlbundels. Er zijn altijd zeven
bij elkander; dat kunt gij onder anderen aan den regenboog bemerken. — Maar kan het ook, even gelijk de
toonen der piano, louter eene trilling zijn? Hier is een
derde natuurkundige , die nog jonger is. Juist! roept
deze ; nu hebt gij het getroffen ! Als de lucht trilt, dan
hoort gij geluid. Er beftaat ook nog eene vloeiftof, die
fijner is dan de lucht ; als deze trilt , dan ziet gij. Die
vloeiftof befpeelt de vlam der lamp, gelijk bewogen lucht
de aeolusharp. Even zoo als uw oor die klanken hoort,
zoo verneemt uw oog den zoogenoemden lichtflraal. —
Wij willen nog eens gisfen: zou het ook alleen maar
eene natuurkracht zijn ? Onze tijdgenooten zeggen : flellig ! de ontdekking is nieuw : licht , warmte , electriciteit , galvanismus en magnetismus — het zijn allen krachten , die in onderling verband ftaan , en elkander weder
voortbrengen. Doch wat natuurkrachten eigenlijk-kerig
zijn , dat weten zij niet. Zoo diep ligt onze lichttlraal
in het duister.
Wat zijne eigenfchappen betreft, alwat hij doet zijn
bijna wonderen. Zijne eerlle daad, als om eene proeve
te geven van hetgeen hij vermag , is deze : hij fnelt uit
zijne geboorteplaats dwars door het lampglas. — Wilt
gij zijne vlugheid weten ? De maan is meer dan vijftigduizend mijlen van ons verwijderd. Binnen minder tijds,
dan ik van deze fpreekplaats kan afklimmen, zou de
lichtftraal , zoo hij de reis ondernam , haar bezoeken ,
en fneller,, dan ik gindfche deur bereiken kan, zou hij
de zon weten te vinden. En zoo wonderlijk zijne eigen
zijn , zoo talloos zijn zijne verrigtingen. Die-fchapen
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al het werk der lichtoralen vermelden wilde , zou uit
vermoeidheid moeten afbreken. Onder anderen zijn zij
thans bezig met het bereiden der kleuren op onze aangezigten en het weren der zorgen uit onze harten. Als
zoo vele teekenmeesters zijn zij werkzaam niet alwat hier
voorvalt te copiéren , en met die duizendmaal duizende
fehilderflukken in onze oogen over te brengen. Elk oogenblik een nieuw voor ieder onzer, zonder zich ooit ééne
penfeelfireek te vergisfen. Wonderbare lichtßraal ! hoogere wezens mogen u begrijpen en doorgronden , bij uw
licht zien 1v7 louter duisternis !

Gij herinnert u, mijne Hdorders , dat ik ftraks gewaagd heb van menfchen , die blind zijn voor de duisternis , en beloofd heb , in het andere deel mijner rede
te zullen bekend maken met de aanleidende-voering,u
oorzaak , de kenmerken en de geneestivijze dezer treurige
ongefteldheid.
De oorzaak eener ziekte ligt in den lijder zelven ; maar
de aanleiding , waardoor de neiging , dus ook de neiging
tot de lichtziekte , bij fommigen ontwikkeld wordt, komt
van buiten. Deze aanleiding kan tot een nieuw bewijs
verifrekken , dat niets zoo heerlijk en weldadig is , wat
niet ook wel eens nadeelig kan worden. De lichtzieken
zijn llagtolfers der verlichting.
Wie kent niet den prachtigen tempel der wetenfchappen , wiens duizend poorten voor al deszelfs vereerders
altijd openflaan ? of wie is onwetend , hoe fchitterend hij
verlicht wordt ? Wat hier het licht der lampen is , dat
zijn daar de verfchillende waarnemingen , ontdekkingen ,
uitvindingen , bedenkingen , wederleggingen en wijsgeerige ftelfels. Ik behoef ook niet te vermelden , met wat
geestdrift , vooral federt de laatife halve eeuw, dat licht
onophoudelijk wordt vermeerderd. Bijna ieder wil er ten
minfile iets toe bijbrengen. Deze beflijgt, alleen met dit
doel , de ijskegels der bergen ; gene doorklieft, met geen
ander oogmerk , in een hangend vaartuig , de bovenffe
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lagen der wolken; een derde wringt zich in de duisterde
fpleten en holen van druipkristal of mijnwerk , of laat
zich in eene flesch zonder bodem tot op den afgrond der
zee nederzinken, alleen om een handvol branditof te
fprokkelen voor het groote licht. De walmen eerier verpeste werkplaats zijn niet te ongezond , de hitte der brandende Zone is niet te verzengend , de ijskoude der
eeuwig bevrozene Poolzee is niet te verftijvend , om den
ijver der verdienftelijke lichtzoekers te beperken. Vreesde ik niet te veel te zeggen , ik zou beweren , dat gedurende de laatfte vijftig jaren welligt weinig minder licht
is aangebragt , dan in de vijfduizend , die ze zijn voorgegaan; zoodat elk onzer jaren bijna tegen eene eeuw
onzer voorvaderen kan worden opgewogen.
Intusfchen gloeit in den tempel der wetenfchappen eene
zee van licht. Die onvoorzigtig er binnen treedt , kan
er door bedwelmd worden. -- Als de zonnef'cralen zich
op de fneeuw fpiegelen , dan worden zwakke oogen , ge
zegt, £neeuwblind; de gezigtszenuw wordt door-lijkmen
het al te felle licht ziekelijk aangedaan , en alles fchijnt
rood te zijn. Iets dergelijks heeft hier plaats. Die geene flerke herfenen heeft , wordt door al dat wetenfchappelijke licht verbijsterd; de indruk is te fterk en blijft
bij , zoodat hij overal dat licht meent te zien vonkelen
en vlammen. Nu is hij blind voor de duisternis; hij
heeft de lichtziekte.
De kenmerken dezer treurige ongefteldheid zijn naar
hare drie tijdperken , of wil men liever (want niet bij
allen bereikt zij dezelfde hoogte) naar zoo vele graden ,
die zij al of niet doorloopt , te onderfcheiden.
Zoodra iemand fpreekt van zijn inwendige licht, of
daarop flechts doelt , kunt gij zeker zijn , dat zijn ver
meer of min ontdoken is. In het eerfte tijd -ftandsog
gevoelen zulke kranken zich onuitfprekelijk geluk--perk
kig. Zij ftaan er verbaasd van , dat alle verborgenheden
zoo geheel voor hen weg zijn. Elk zouden zij wel willen toeroepen, of gij wel weet, hoe wijs, zij zijn geworden ? Waar de ouden van dagen en de geleerdife
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mannen verlegen (laan , daar lagchen zij. Zoo is het,
(zeggen zij dan ;) dat zien wij wel. — Niets keuren zij
goed. Zij weten alles beter. In het bewijzen zijn zij
geweldig. Slechts een woord of wat, en dan de vraag:
Ziet gij het nu ook niet? Tegenfpraak kunnen zij niet
dulden ; dan worden zij boos , en denken of zeggen :
Gij moest ons licht eens zien, man! maar dat kunt
gij niet !
Is het tweede tijdperk ingetreden , dan worden al deze
ziekteteekenen met nieuwe en meer ernilige verfchijnfels
vermeerderd. De patient wordt lastig , en ijlt onophoudelijk van en over zijn licht. Zijne herfenfchimmen hollen als gevleugelde paarden over afgronden en bergen ,
over zonnen en flerren. Zijne verhalen worden bijna
even zinneloos , als die van vele hedendaagfche Dichters,
wanneer zij verheven willen zijn. Hij droomt van ingewanden der aarde , die voor hem doorwoeld worden ;
van hemelbollen , die voor hem afgewogen worden , en
van lichtftralen, die voor hem als getweernde draden
ontfponnen worden. Men heeft er , als in koortsachtige verhitting , dreigend hooren eifchen : Geef ons een
rustpunt buiten de aarde, en wij zullen haar, naar liet plan
van ARC H I M E n E s, uit hare naven rukten !— Hun
licht wordt onderwijlen zoo digt en dik , dat het zich
vertoont als een groot wit kleed, dat over de aarde ligt,
of als blinkende wolken. Dat kleed wordt onophoudelijk verfchoven ; daarom herhalen zij zoo vervelend dikwijls : De natuur wordt voor ons ontfluijerd! Doch als
het wolken zijn , zoodat zij niets van den grond, waar
zij wandelen , zien kunnen , dan beweren zij , dat de-op
ftroom des tijds onder minne voeten wegvloeit, en dat
zij daar boven ftaan. Zij verzekeren u met een zeer
ernílig gezigt en fieren blik : Wij (laan op de hoogte
van onzen tijd; op de hoogte van deze eeuw (taan wij!
En zij voegen er dan doorgaans bij : Daarom hebben wij
den fiaf des geloofs weggeworpen !
Als onze kranke zoo ver komt, dat hij zich boven de
wolken waant en op zijnen (laf begint te fchimpen , dan
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is dit teeken zeer onguntlig. De ziekte dreigt tot den
hoogften graad te zullen opklimmen. Dan zal nog wel
de glimlach der zelfvoldoening om de voormaals fpraakzame lippen fpelen ; maar die lippen worden bleek en
nemen pijnlijke trekken aan ; de oogen zinken diep in
de kasfen ; de wenkbraauwen trekken te zamen ; de borst
wordt beklemd en loost nu en dan zware zuchten. Kortom , de ziekte neemt een nieuw karakter aan , en zet
zich tot doodelijke zwaarmoedigheid. Ik moet den loop,
langs welken deze fchijnbare ontaarding der lichtziekte
plaats grijpt , kortelijk beféhrijven.
De kranke zag weldra bij zijn licht, dat het Opperwezen de menfchen niets behoeft te leeren. Blind zijnde
voor alwat onbegrijpelijk is , ontkende hij alles , en redeneerde hij alle hooge Openbaring weg. Hij vond de
wonderen, die in heilige oorkonden vermeld slaan, zeer
natuurlijk ; de vervulde voorzeggingen bijzonder toeval.
lig; en de Godsdienstleer was, volgens hem, een fraai
wijsgeerig flelfel. IIij plagt te fluisteren : Het geloof is
goed voor het volk ; maar die ons licht heeft, belijdt
de zuivere Godsdienst der Rede !
Naar mate nu, zoo als ik ftraks befchreef, het licht
zich als fluijers en nevels voor hem zamenpakt, begint
hij ook al meer alles , wat om hem is , te betwijfelen
en ftoutweg te ontkennen. Ten laatfile tast hij angflig
om zich rond , of nog wel iets is overgebleven. Nu
noemt hij zich vrijgeest, en redeneert op deze wijs
Sinds ik zulk een geest ben , zie ik ook , dat er eigenlijk geen geest is. Maar, befla ik wel? en zou er wel
een God zijn? — Mijne Hoorders ! men mag den ongelukkigen in dien toefland geen oogenblik alleen laten.
Hij is krankzinnig.
Wat zijn zulke patiënten diep te beklagen ! Wie zou
niet verlangen , dat men een middel uitvond , om hen te
genezen ? Langs den gewonen weg is die genezing onmogelijk. Er iets tegen innemen , dat willen zij niet;
beter worden, ook niet. Gij kunt hen met de levendig
kleuren de verfchijnfelen en toevallen hunner ziekte-fle
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fchetfen ; zij zullen u vertrouwelijk verzekeren : „ Ik ken
ze wel, die er aan fokkelen!" Maar als zij uw menschlievend doel bemerken , wee dan uwer! Gij zult hunne
oogen en hun gelaat zien gloeijen : „ Duisterling !" zal
het antwoord zijn ; „ zorg maar, dat de fchillen van uwe
eigene oogen wegvallen !"
Ik neem de vrijheid, mijne Hoorders, om , in dit
moeijelijke geval , mijne u reeds voorgeltelde geneeswijze
aan uwe fcherpzinnigheid te onderwerpen. Ik gaf in bedenking, den lijder hornöopatisch te behandelen; dat
wil zeggen , hem een gelijkfoortig middel als dat , waar
ziekte is te weeg gebragt , in zeer geringe hoe--dore
veelheid te doen toedienen. Hij is door het wetenfchappelijke licht krank geworden; men trachte hem door gepaste aanwending van eenen firaal van het lamplicht te
herilellen. Het bezwaar, dat de lichtzieke elk geneesmiddel hardnekkig weigert , valt volgens deze methode
geheel weg; hij behoeft er des noods flechts aan te rui
Bovendien mag hij volllrekt niet weten , wat men-ken.
met hem voorheeft.
De toediening van dit homöopatisch middel vereischt
veel geduld en de uiterfle voorzigtigheid. Plaats u eerst,
ten minfle anderhalf uur lang , tegenover den lijder. Doe
zulks juist dan , als hij zijne ingebeelde wijsheid ten toon
fprèidt. Gij moet onderwijlen met het hoofd fnel knikken, bij tusfchenpoozen groote oogen zetten, en dan zeg
\Vel zoo! Dat is Ilerk ! Is het mogelijk! — Tracht-gen:
eindelijk den vloed zijner woorden te ftelpen door de herhaalde aanmerking, dat hij een groot Licht is. Let nu
op ! Ziet gij eensklaps den glimlach op zijn gelaat fterk
toenemen, neem dat tijdflip waar. Wijs hem, zoo fnel
gij kunt , op het licht der lamp, met de vraag : Dat
licht, wat mag dat toch wezen ? Gij moest eens een'
enkelen lichtílraal naauwkeurig befchouwen. — Zoodra hij
u te wille is , en alzoo het medicament ongemerkt inneemt , moogt gij niet moede worden te vragen. Dit behoort onaffcheidelijk tot de geneeskuur. Gij vangt aan :
Leer mij toch eens, wat dat wel is. Waar beftaat het
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uit? Hoe is het toebereid? — Het geneesmiddel zal nu
dadelijk beginnen te werken , eerst zeer gemakkelijk ,
maar weldra pijnlijker en heviger. Het openbaart zich
aanvankelijk door eene overvloedige uitflorting van kunstwoorden , nagenoeg van dezelfde foort als ik u llraks
leerde kennen : electriciteit , magnetismus , capaciteit en
dergelijke. — Vraag intusfchen al verder: Maar wat beteekent dat? Hoe kan dat wezen ? Wie doet dat? —
„Draai de lamp wat op! Schuif het licht wat bij !" Als
de patiënt dergelijke uitroepingen bezigt, dan zijn die
verfchijnfelen zeer gunftig. — Vraag al verder : Waar
zou die lichtilraal vroeger geweest zijn ? Hoe kan hij
doen zien? Waar blijft hij? — Onderwijlen zult gij
zijn voorhoofd zien rimpelen ; hij wordt gemelijk , ver
Laat u nu niet ontmoe--drietg,blnmsfchie.
digen ; vaar flechts ijverig voort; de crifis nadert; f'craks
zal hij misfchien , ten teeken dat de kracht der ziekte
gebroken is , uitroepen : „ Wat wordt het duister !"
Men pleegt, zoodra er hoop op genezing is , doorgaans den kranke geluk te wenfchen ; doch hier vooral
niet; gij 'moet veeleer uwe blijdfcháp met de uiterlle
voorzigtigheid verbergen. Zeg hem alleen , dat gij morgen zult wederkomen, of hij dan ook misfchien meer
licht zien zal , en laat hem nu alleen in zijne duisternis.
Vindt gij hem des anderen daags fill en neerflagtig,
zoo kunt gij uwe verdere vragen achterwege laten.
Wat meer is, gij moogt hem troosten: dat alle verflandigen , even als hij , over het duistere der lichtftralen
geklaagd hebben ; dat de grootfte natuurkenners overal
verborgenheden vonden, en dat de kundigfie wijsgeeren
met den wijzen s 0 C RATE s belijden moesten: „ Dit alleen weet ik, dat ik niets weet !" — Wijs hem vervolgens,
hoe de lichtzieken rondom den tempel der wetenfchappen , links en regts , elkander voorbijrennen , om , gelijk zij het noemen, bij het licht der Rede waarheid te
zoeken ; hoe zij hier tegen klippen van bezwaren Vw oten, ginds in moerasfen van onzekerheid blijven kleven,
en hoe zij aan alle zijden roepen : „Hier -- neen, hier
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-- neen, hier, hier hebben wij de waarheid !" tot dat zij
eindelijk, de een na den ander, in afgronden van geheimen
nederilorten. — Eindelijk zal hij die ongelukkigen beklagen , en ongemerkt den flaf des geloofs weder opnemen , met de nederige belijdenis , dat het beter is op
goed gezag te gelooven, dan met een ingebeeld licht te
dwalen. En de lichtzieke zal genezen zijn. — Ik heb
gezegd.

EENIGE BIJZONDERHEDEN RAKENDE DEN JEUGDIGEN

LEEFTIJD VAN BERNADOTTE, TEGENWOORDIGEN
KONING VAN ZWEDEN.

De wijduitgellrekte kom , die zich van de Pyreneén
tot naar de Alpen uitflrekt, is van de vroegfile tijden af
een door de natuur bevoorregt land geweest , een land
met bloemrijke valleijen , waar de lucht met de liefelijkfle
geuren bezwangerd is , welks kusten door de golven der
Middellandfche Zee liefkozend befpoeld worden. Ondervraagt de overblijffelen der oudheid , de kronijken der
middeleeuwen, de jaarboeken onzer tegenwoordige tijden — overal than de Gasconjcrs en de Provencalen op
den voorgrond ; overal ziet men hen uitmuntende in wetenfchap , fchrander in kunst , dapper en beroemd in den
oorlog.
Wij willen Hechts aan het gedenkwaardige tijdvak herinneren, hetwelk met het jaar 1789 eenen aanvang nam;
hoeveel beroemde mannen heeft destijds niet het zuiden
van Frankr k geleverd ! Wetgevers , Diplomaten , Ge
menigte uit dit-nerals,Stb{Iudfromeni
beloofde land van geestkracht en van heldenmoed. In
den korten tijd van 1804 tot 1810 alleen zou Europa's
gefchiedenis zes Koningen kunnen aanwijzen , die aan
dezen gelukkigen grond ontfproten zijn.
Heeft men deze in roem zoo rijke provinciën, Dauphine, Provence, Languedoc, Rousfillon en Gascogne,
doorkruist , zoo £tijgt de bewondering nog, wanneer men

764

EENIGE BJJZONDERHEDEN

het gebied van Béarn bereikt , weleer afhankelijk van
het IConingrijk Navarre, hetwelk nog niet lang geleden
als ijdele naamtitel tot liet wapenfchild van Frankrijk
behoorde. Hier vooral is het , dat , meer dan elders in
het zuiden , gelaat en geaardheid den indruk en weder
dragen van eene verhevener natuur, eenen helde--fchijn
ren hemel , eene koesterende luchttreek. Hier vindt men
menfchen , die als levende overblijffelen van de gefchiedenis des lands befchouwd kunnen worden. Naburen
van Spanje, waar achter elkander Romeinen, Gothen,
Franken en Mauren den meester fpeelden , moesten de
Béarners eeuwen lang onafgebroken onder de wapenen
zijn. De min of meer veranderde namen van AL A R i c It,
CHLODOMIR, ABDH1IZAM, ROELAND hebben
zich in hunne dalen aan beken , rotfen en wouddreven
gehecht ; en tot zijne eer heeft de Béarner door K ARE L XIV van Zweden bewezen, dat hij thans nog is ,
wat hij voormaals was , toen hij aan Frankrijk HE ND R I K D E N IV gefchonken heeft.
Niet verre van de hoofdflad Pazi ziet men het ouder
huis , waarin men de wieg van den oudfien dier-wetfch
beide Vorften bewaard heeft ; en onder de oude gebouwen , die in eene kronkelende rij aan den voet des heuvels voortloopen , zoekt het oog met drift naar liet befcheiden dak, beneden hetwelk de jongere, onze tijdgenoot, het licht gezien heeft.
Laat ons er niet aan twijfelen , de vaderlandsliefde der
Bdarners zal deze bakermat eens medeburgers , die door
zijne verdienflen eenen koningstroon beklom, tegen vernieling weten te befchermen. Deze eenvoudige muren
leveren aan de verbeelding meer ílof tot poëzij , dan de
aanblik van het ílot, dat trotfchelijk op den heuvel naar
boven rijst; en wanneer men te Zaandam het huisje bezoekt, waar P E T E R D E G R 00 T E een' tijdlang het
fcheepstimmermans-handwerk oefende , zou men dan niet
met diepe, innige gemoedsbeweging voor den drempel
verwijlen , over welken B E R N A D O T T E als gemeen foldaat naar buiten trad, met het boek des noodlots in de
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hand , waarin hij als opvolger van IC AR E L D E N XI.1
fond aangeteekend? Dit thans historisch geworden huis,
in hetwelk men omllreeks het midden der vorige eeuw
wel geenen rijkdom , maar vastgevestigde welvaart ontmoette, werd fterk bezocht door den talrijken drom cliënten , welke H. B E R N A D O T T E, een man van braaf
talenten , door trouw en vlijt als Advocaat ge--heidn
wonnen had ; niet minder gefchiedde zulks echter ook
van den kant der talrijke vrienden , die hem om zijne innemende hoedanigheden beminden. Reeds vader van eenen
eerften zoon , de vrucht zijner echtverbindtenis met Me3ufvroUW D E SAINT JEAN D E B O E U I L, verwachtte
hij een tweede kind , toen de vrienden en bloedverwanten van Mevrouw B E R N AD O T T E, omftreeks het midden van den vastenavondstijd des jaars 1764, op den
2611en Januarij, met oogmerk om haar aan den vrolijkflen
der maskeradetogten eenigermate deel te laten nemen, zich
naar hare woning begaven , en haar aldaar op eene aan
wijze wilden verrasfen. Deze vriendfchappelijke,-genam
maar onvoorzigtig uitgevoerde bedoeling had een geheel
verfchillend gevolg. Verfchrikt door het onverwachte
gedruisch en door de wonderlijke kleederdragten , beviel
Mevrouw B E It N A D 0 T T E ontijdig , in de zevende
maand , andermaal van een' zoon.
De jonggeborene, JEAN BAPTISTE JULES, was
zoo zwak en gebrekkelijk, dat men niet durfde hopen hem
in het leven te behouden. Onder de genen, die hem
verzorgden , was zijne minne de eenige , welke van andere gedachten was. Zij was eene dier eenvoudige en
goedhartige vrouwen , die Rijf en fterk aan droomen en
voorgevoelens gelooven ; en zij verzekerde, dat Engelen
de wieg van haren zuigeling befchermden , en dat hij
groot en fterk zou worden; ja, zij had er eene foort van
vreugde in , hem eene roemruchtige toekomst te voor=
fpellen. Zoodanig was het begin van dat aanwezen ,
hetwelk nog dikwerf op het punt geweest is om een
einde te nemen , maar hetwelk , onafgebroken zijne glo.
Fff
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rierijke baan vervolgende , eindelijk toch de voorfpellingen der goede voedtier fchitterend bewaarheid heeft.
Dank zij eener veríiandig befluurde zorg, j E A N B A PT I S T E J U L E S, die fceeds in het vaderlijke huis werd
opgevoed, wies op en nam toe beide in krachten des
ligchaams en der ziel. Evenwel hij onderfcheidde zich
in niets boven de overige kinderen des lands. Ons tot
het mededeelen van daadzaken beperkende, laten wij het
aan hen over, die zoo gaarne de wieg van beroemd gewordene menfchen met wonderen opfieren , te beflïsfen,
welke invloed op den held dezer gefchiedenis te weeg
gebragt is door al de fprookjes , die over de omftandigheden, welke zijne geboorte gekenmerkt hebben, in om
zijn.
-lop
Eerst in zijn zeventiende jaar zien wij als 't ware een
nieuw aanwezen voor hem beginnen, welks oorfprong
en oorzaken voorzeker niet minder belangrijk zijn , dan
het berigt van zijne intrede in het leven.
B E R N AD O T T E, de vader, door de werkzaamheden
van ambt en íland bijna geheel bezig gehouden , was
waarfchijnlijk onbewust , dat de moeder zijner beide zonen met eene in geenen deele vaste hand de weegfchaal
der ouderlijke zorg tusfchen hen in evenwigt hield , en
dat in de toedeeling daarvan j E A N B A PT I S T E J U..
LE s verre was van de beguni}igde te zijn. Niets nu
krenkt een jeugdig gemoed gevoeliger, dan partijdigheid
in het hart eener moeder; niets verduistert den huifelij.
ken haard meer in de oogen van liet verongelijkte kind;
niets rukt het fneller van denzelven los.
Bij deze redenen van ontmoediging en verdriet kwam
nog een ander ongenoegen, in welks vermelding wij
geene zwarigheid maken, wijl het ons voorkomt eene
bijdrage te zijn tot die kieschheid van gevoel en die verhevenheid van denkwijs , welke onzen held te allen tijde
gekenmerkt hebben.
De oudere broeder van JEAN B A P T I s TE JUL E S,
namelijk, een zeer bekwaam Advocaat en een in vernuft
uitmuntend man van de wereld, maar tevens een lastige

RAKEND£ BERNADOTTE.

767

en zelfs fomwijlen boosaardige hekelaar, had tot voorwerp
van zijnen bijtenden fpot eenen Prefident van het gewestelijke geregtshof genomen , den vriend en befchermer
der familie. Dit vergrijp , niet alleen tegen de achting ,
welke men aan rijperen ouderdom fchuldig is , maar
ook , hetgeen veel erger was , tegen de dankbaarheid ,
verontwaardigde den held onzer gefchiedenis zoo zeer,
dat hij daarvan niet langer getuige wilde blijven. Dit
was misfchien eene der vermogendlle beweegredenen ,
welke hem tot zijn vertrek uit het ouderlijke huis deden
befluiten.
Hij verliet hetzelve op zekeren morgen, om den Kapitein D E L A s s us op te zoeken ; en, het handgeld
van zich wijzende , hetwelk destijds als prijs voor de
vrijheid van een mensch gegeven werd , liet hij zich als
vrijwilliger infchrïjven. Hierbij maakte hij echter de
voorwaarde , dat zijne aanwerving niet door den daartoe
gef elden beambte gevifeerd zou worden (*), wiens ver
hij vreesde, en die waarfchijnlijk den vader-manige
kennis van het befluit des zoons gegeven zou hebben.
„ Dat is ook niet noodig ," hernam de Kapitein , verblijd zijn regement eenen rekruut te kunnen verfchaffen,
die beloofde een goed foldaat te zullen worden; „ wij
halen bet vifum van den Maire van Billeris." Den volgenden morgen, bij het aanbreken van den dag , begaf
men zich naar dezen beambte, welke de noodige förmaliteiten volvoerde , en terítond daarna ging de rekruut
op weg, om reeds verre van Pau te zijn, wanneer zijne
afwezigheid bemerkt zou worden.
Toen Mevrouw B E R N A D o T T E het vertrek van haren zoon vernam , gevoelde zij levendig , doch te laat,
welke zwaarwigtige gevolgen zelfs de geringfle afwijking
van de billijkheid kan hebben , in de vervulling der hei(*) Geene militaire verbindtenis gold zonder het vifum
van een burgerlijk beambte. Deze vertlandige en menschlievende verordening was eene van dat ílaatsbefluur vóór de
omwenteling , hetwelk men zoo dikwerf gegispt heeft, ook
daar, waar het zulks niet verdiende.
Fff2
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lige pligten, welke zij zich niet ontveinzen kon ge.
fchonden te hebben. Wij kunnen echter verzekeren, dat
BE R N A D O T T E niet onaandoenlijk voor dit naberouw
zijner moeder geweest is ; want zijne liefde jegens haar
en zijne achting voor hare nagedachtenis zijn nimmer
verminderd. Als Maarfchalk van het Keizerrijk , als
Prins van Ponte-Corvo , als Troonopvolger van Zweden,
als Souverein , fprak hij van zijne ouders fteeds met dezelfde genegenheid en eerbied.
Het was den 3den September 1780, en dus in de vier
laatfle maanden van zijn zeventiende jaar, dat BE R NAD 0 T T E zich als vrijwilliger aangaf. In hetzelve ver
zeer gunftige ontvangst van den kant-wachtemn
des Kolonels , den Markies D E L 0 N S E , die , zelf een
Béarner en te Pau geboren , de familie des jongelings
van nabij kende. De nieuwe foldaat liet zich niet affchrikken door de weinig aanlokkelijke bezigheden van
den minfcen rang der militaire dienst , alzoo de belangneming , welke de Markies D E L 0 N S E en andere Béarner Officieren hem betoonden , voor hem een prikkel
werd, die hem gedurig aanfpoorde in ijver te verdubbelen , om deze zoo vereerende goedgunftigheid te regtvaardigen.
Het regement hield destijds garnizoen op Korfika; en
op dat eiland was het derhalve , dat B E R N AD O T T E
zijne twee eerfie dienstjaren moest flijten. Tegen het
einde van het tweede jaar bragt de vervelende eenzelvigheid van zulk eene levenswijs , en meer nog de invloed
van het klimaat , in zijne gezondheid eene verandering
te weeg, die van zoo bedenkelijk eenen aard werd, dat
men zijnen terugkeer in den fchoot zijner familie noodig
oordeelde. De zorgvuldige oppasfing, welke hem aldaar
te beurt viel , befpoedigde zijn herfiel. Men deed hier
al het mogelijke, om hem van de militaire loopbaan afkeerig te maken, en hem te bewegen den fland van Advocaat te omhelzen. Ook kon de jonge foldaat niet wel
ontkennen , dat hij , ondanks de goedheid zijner Chefs ,
een treurig begin in den krggsftand gemaakt had. Uit

RAKENDE ß1KNADOTTE.

769

belangtlelling voor hem vernieuwde de Heer na L OII S E
tweemaal zijn halfjarig verlof, en veroorloofde hem aldus,
achttien maanden lang over de keus van eenen levenshand na
te denken.
Terwijl B E R N A D O T T E'S gezondheid herfielde , en de
heerlijke natuur, welke hij in rust genieten kon, hem ver
zijne krachten deed toenemen, bleef ook zijn geest-kwiten
niet werkeloos, en vlijtig legde hij zich op zoodanige lectuur toe, welke het meest naar zijnen (maak was. De Ievensbefchrijvingen van FERDINAND C O R T E Z, van caTI NAT, FABER T en zoo vele anderen , welke door ver
baan der fortuin geleid waren, ver-dientgop
zijne ziel bewegingen en wenfchen , die in regt -wektni
waren met de raadgevingen, door welke-firekchntglad
men hem het beroep van Regtsgeleerde wilde doen omhelzen.
Kortom, de jonge Béarner begon van eene aanflaande grootheid en roem te droomen, bekleed met al de tooverkleuren,
waarin het negentiende of twintigfie levensjaar zich zoo gaarne de toekomst affchildert, en omhelsde dit droombeeld met
al den gloed eens mans, van wien NAPOLEON eenmaal
zeggen zoude : „ Moorsch bloed vliet hem door de aderen."
Dit tijdperk uit EE RN A D O T T E'S leven is liet , waarin
verfcheidene zijner biographen , die zich om eene naauwkeurige navorfching niet zeer bekommerd hebben, berigten,
blootelijk uit hunne verbeelding geput, omtrent de eertle jaren zijner militaire loopbaan geleverd hebben. Sommigen la.
ten hem in Oostindië dienen en in den flag bij Gondelour uit.
munten ; anderen vinden hem op dienzelfden tijd in Amerika
onder LA FAYETTE èn ROCHAMBEAU. De waarheid is,
dat hij het tijdvak van 1780 tot 1785 voor de helft bij zijn
regement op Kor fiks en voor de wederhelft aan het huis zij_
ner ouders doorbragt, en dat eerst in het begin van het jaar
1785 onveranderlijk befloten werd , dat hij onder de vanen
zou blijven.

De eerfie ontmoeting van B ON APARTE en BEE N AD o TT E had iets bijzonder plegtigs; want beide beoordeelden elkander reeds bij dit eerfte gezigt zeer juist. De Opperbevelhebber toonde zich in het gefprek met dezen nieuwen Generaal openhartig en fpraakzaam ; B ER N AD OTTE was achter.
houdender,, misfchien omdat hij reeds toen (het was tijdens
B 0 NAP A R T E's eertien veldtogt in Italië) het geheime doel
van den aanfiaanden Alleenheerfcher doorzien had. Doorzien
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toch had hij hem ; want, nog naauwelijks in het hoofdkwartier teruggekeerd , zeide hij tot de Officieren , die hem over
BONAPARTE vragen deden : „ lk heb eenen man van zes à zevenentwintig jaren gezien, die gaarne den fchijn zou aannemen als was hij vijftig jaren oud ; en dat voorfpelt niets goeds
voor de Republiek." Ook n 0 N A P A R T E kenfchetfe van
zijnen kant B E RN AD OTTE niet minder juist en origineel.
„ Ziedaar," zeide hij , „ een' Franfchen kop op eene Rorneánfche borst i"
Beide met eene. fchranderheid begaafd, welke het hun ge
maakte elkander te beoordeelen, moesten B o N A--makelij
PARTE en BERNADOTTE reeds destijds vooruitzien , dat
zij noch dezelfde gevoelens noch dezelfde denkwijs koesterden, en dat hunne wederzijdfche ontwerpen nog verder dan
hunne meeningen uiteenliepen. Doch ongetwijfeld waren bei
eens , dat zij elkander fleeds op de baan der beginfe--deht
len ontmoeten moesten , die ter verdediging des vaderlands en
ter bevordering van deszelfs glorie leidt; en, door deze overtuiging betluurd, handelde de Generaal -en-chef, terfond bij
den aanvang van den veldtogt, dien overeenkomflig jegens
zijnen, van den Rin tot hem gekomenen, Onderbevelhebber.

BIJZONDERIIEDEN WEGENS PEKING.

O

p een' fchoonen lentemorgen (dus verhaalt een Engelsch
Reiziger) kwamen wij in de voorlieden van Peking. Een
hevige wind dreef wolken van geel flof, dat er uitzag als
een zwavelregen, in de hoogte. Twee perfonen van het Zendelinggezelfchap , welke ons te gemoet gekomen waren , zeiden , dat dit gele flof het fuifineel is van de dennen- en pijn.
boomen , welke in den omtrek van Peking zeer menigvuldig
groeijen. Het geraas en gewoel eener in rustelooze beweging zijnde volksmenigte verkondigde ons de nabijheid van de
meestbevolkte flad der aarde; en het duurde niet lang, of
wij ontwaarden de ringmuren van Peking. De flad ligt op
eene vruchtbare vlakte en vormt een langwerpig vierkant.
Wij gingen door aardige, ruime , lichte , vrolijke ilraten ,
door digte drommen van kooplieden, boeren en werklieden
van alle foort, in zeer zonderlinge kleederdragten. Alle deze
menfchen befchouwden ons nieuwsgierig. De barbiers , de
koks , de fmeden waren bij de deuren hunner winkels in volle
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werkzaamheid. Toen wij den rooden muur, welke het Kei
paleis omgeeft en zoo hoog is, dat alleen het dak van-zerlijk
het gebouw er boven uitfleekt, voorbijgingen, zagen wij de
fchildtivachten, zittende op hun gemak, hunne pijpen rooken.
De fnierige rokken dezer krijgslieden, hunne onachtzame hou.
ding en hunne verroeste geweren gaven ons juist geen verheven denkbeeld van de foldatesca van den Heiligen Zoon des
Hemels, die zich den eenigen Stadhouder op aarde noemt.
Naauwelijks waren wij in het gebouw van het Zendeling
aangekomen , of verfcheidene aanzienlijke Chine--gezlfchap
zen , meest Mandarijnen van den burgerlijken en krijgsmans.
Rand, bezochten ons. Zij waren, offehoon van onderfcheiden' rang, allen omtrent gelijk gekleed, namelijk in een' langen rok met zeer wijde mouwen, welke door een' zijden
gordel en een' niet echte paarlen bezetten gesp zaamgehouden werd. Op het hoofd droegen zij eene kleine, trechter
muts. Een der officieren was eerst onlangs totMan.-vormige
darijn van de vijfde klasfe benoemd geworden. Hij droeg
aar, de linkerzijde een zwaard en een lang mes in eene fcheede van fchildpad , en aan de regterzijde hing een zijden tabakszak; zijne muts was met een' fraaijen opaal en eene
papegaaiveder verfierd. Officieren erlangen zoodanige eere,teekenen, wanneer zij in den krijg zich onderfcheiden. De
burgerlijke ambtenaren zoo wel, als de officieren, zijn, wat
den rang betreft, daaraan te kennen, dat de knoopen aan
hunne mutfen van koraal, kristal of goud, dat ze groot
of klein, zoo of anders van kleur zijn; want de kleeding is
doorgaans eenvoudig en gelijkvormig. Een gouden of koralen knoop is het onderfcheidingsteeken van den Generaal;
den Overlie kent men aan een' lichtblaauwen knoop, en de
Keizer zelf vcrfchilt van zijne hovelingen alleen daarin, dat
hij eene groote, zeer kostbare parel op zijne muts heeft. On.
derfchcidingsteekenen zijn verder de phoutfas, kleine vierkante
stukken fatijn , die op de fchouders genaaid worden. Op de
boordfels der burgerlijke 117andar jnen is een vogel geborduurd, op die der officieren een wild dier. Een officier van
den tweeden graad b. v. voert een' leeuw op zijn boordfel;
een Mandar%jn van den burgerlijken ƒland van den derden graad
een' papegaai. De met phoutfas bezette kleederen worden
echter alleen dán aangetrokken, wanneer men ten hove gaat,
of bij andere plegtige gelegenheden.
De Chinezen befteden in het algemeen veel gelds aan hunne
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kleederen, en wel bijzonder de mannen. .Mandfchus en Chtnezen van bijna alle (landen hebben eene bijzondere kleeding
voor elk jaargetijde; en die ambtenaar is , moet drie ver
hebben, behalve nog het-fchilendortvak g
gala- kleed. De kleeding der geringere (tanden is van calico
(eene fijne, van katoen vervaardigde (tof) en nankin; die
der hoogere, van fatijn of cafimir. Blaauw, violet en zwart
zijn bij de mannen de meestgeliefde kleuren — rozerood, geel
en hoogrood de eigenlijke modekleuren der vrouwen. De
mannen hebben de broek meest van nankin , maar ook van
zijde, en meestal zijn de laarzen uit dezelfde stof vervaardigd ; doch van rijke lieden worden die uit zwart fatijn ge_
maakt. De zolen aan de fchoenen en laarzen zijn zeer lomp
en ongefchikt, bellaande uit papier ter dikte van een' duim.
Zeer voorname lieden dragen ovale mutfen van hoogrood fa.
tijn, met zwart afgezet, en boven met een' gouden eikel.
Het boordfel der mutfen is des zomers van fluweel, des winters van hermelijn. De geringere (landen dragen in den winter mutfen van fchapenvel.
De vrouwelijke kleederdragt is van de mannelijke weinig
onderfcheiden. De vrouwen maken veel werk van het haar,
dat zij zeer fraai en met fmaak vertieren. Zelden dekken zij
het hoofd, en de nagemaakte bloemen, de prachtige gouden
haarnaalden, kostbare cleenen en fchitterende juweelen flaan
bij hare, meestal eenigzins donkere, tint zeer goed. Offchoon
het deze vrouwen niet aan bekoorlijkheid ontbreekt, zoo is er
toch een groot onderfcheid tusfchen haar en de Ceorgifche
en andere 1Iziatifche vrouwen. Evenwel vindt men te Peking ook vrouwen, die, zonder blanketfel of andere fchóonheidsmiddelen, waarvan in China een groot misbruik wordt
gemaakt, volkomen de kleur van onze Errropefche vrouwen
hebben. Hare kleine oogen zijn wel fraai zwart en 1,evendig, maar nooit ontmoet men de gevoelige uitdrukking van
een blaauw oog. Eene Chinefche vrouw wordt dán voor
fchoon gehouden, wanneer zij oogen met eene geringe opening, eenigzins ophekende lippen, blinkend zwart haar en ongemeen kleine voeten heeft. Het laatt'te vooral is een hoofd
waarde van eene bruid wordt naar hare-verischt,n8
voeten gefchat. Ter(lond na de geboorte bindt men de meis.
jes de voeten met banden, en belet alzoo den groei. De
voet van een volwasfen meisje is gewoonlijk niet boven de
vijf duim lang, maar het gewricht van den enkel wantlaltig
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dik; men weet echter dit gebrek door franjes of breed borduurfel te verbergen. Ten gevolge van dit zonderling en
barbaarsch gebruik, is de gang der vrouwen zeer onbevallig
en waggelende. Ook in de geringere (landen worden de voeten der meisjes gebonden , doch niet in zoodanige mate als
bij voorname vrouwen, welke met moeite de kamers van
hare blinkende gevangenis op en neér gaan. De oorfprong van
deze verfoeijelijke gewoonte fchijnt in verregaande jaloezij
te moeten gezocht worden. Eenige Schrijvers zijn echter
van meening, dat dezelve nog niet zeer oud kan zijn; en zij
brengen als bewijs bij, dat MARCO P o L o , die China in
de dertiende eeuw doorreisde en veel van de fchoonheid der
Chinefche vrouwen fpreekt, met geen enkel woord daarvan
melding maakt.
Alle huizen, van de werkplaatfen tot de paleizen der grooten, hebben flechts ééne verdieping. Dezelve zijn van tig.
cheliteen, ook wel enkel van leem, foms mede van hout,
flaande in eenen dikwerf zeer ruimen hof, die van eenen
muur omgeven is, zoodat men van de ilraat slechts het dak
ziet. In de huizen der rijken en aanzienlijken zijn deuren en
befchotten uit cipresfen- of laurierhout met fraai fnijwerk
vervaardigd — dit hout verfpreidc een' aangenamen geur in
de vertrekken. Ook tafels en floelen worden van zeldzaam,
kostbaar hout gemaakt en Reeds zeer zindelijk gehouden. De
kamers zijn over het geheel bijzonder net, offchoon niet ver
veel huisraad; inzonderheid vindt men er weinig-fierdmt
fpiegels. Van buiten ziet men zuilen en galerijen aan de huizen, en de bloempotten, overal met fmaak geplaatst, doen,
met derzelver verfchillend groen, eene zeer goede werking.
Stookplaatfen zijn er niet in de woonkamers ; men verwarmt
dezelve door middel van koperen kolenpannen, en brengt ook
wel kolen onder de fleenen zitplaatfen , die , onder de ven
langs de wanden loopende, des daags voor fioelen-flersn
en des nachts tot faappiaatfen dienen. De hooge, gewelfde
daken zijn met groen, geel, rood of graauwachtig verglaasde
tegels of pannen gedekt. Daar bettaan echter verordeningen
omtrent de kleur der tegels. De Keizerlijke paleizen en tem.
pels hebben gele daken ; de Prinfen en andere grooten mogen
hunne huizen niet dan met groene tegels dekken; de graan.
we zijn voor lieden van geringere handen.
De voornaamte winkels worden in de voortlad Bai-lo-tching
gevonden. Hier wonen, aan het einde der morfige, naauwe
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ílraat Lieou-di-tchang, eene menigte boekhandelaars. Zij ver_
koopen boeken, die in de Chinefche en in de Mandfchu -taal
gefchreven zijn. Men moet bij het koopen behoedzaam zijn ;
anders zou men weleens acht- of tienmaal te veel kunnen betalen. De beste werken komen uit de Keizerlijke drukkerij,
waarvan de boekverkoopers in Peking en in de andere fleden
zich tot de van Regeringswege bepaalde prijzen moeten voor
zelfde drukkerij verfchijnt alle twee dagen een-zien.Tr
nieuwsblad, hetwelk ongewone voorvallen uit het ganfche
Rijk bekend maakt ; voorts de Keizerlijke verordeningen., aan
gunstbewijzen, zoo als de genadiglijk gefchon--ileng
ken gele onderfcheidingsteekenen en papegaaivederen;; kortom,
alle befluiten en ftukken der Regering. — In dezelfde iraat
bezag ik de winkels der juweliers, die ook fchilderijen, fnij.
werk uit jaspis, elpenbeen en kostbaar hout verkoopen;
alle deze dingen zijn keurig bearbeid. Ik zag hier mede
prachtige glas- en porfeleinwinkels. Wat verder is eene pottenbakkerij en wordt gekleurd glaswerk vervaardigd.
Niet verre van den ítadsmuur zagen wij de gaten, waarin
het geringfle en armfile gemeen huisvest. Van de ellende,
welke hier heerscht, kan men zich geen denkbeeld vormen.
Naauwelijks met een paar lompen of 4lukken mat gedekt ,
loopen die ongelukkigen over dag in de handelswijken rond,
bedelen eenige tchokai bijeen, en kruipen des avonds weder in deze verblijven, welke veeleer graven, dan woningen
van levende menfchen, fchijnen te zijn. Men ontwaart eene
huivering, wanneer men hoort vertellen, dat in den winter
de armen des avonds zich in de vooríteden verzamelen en
op hoopen digt te zamen dringen, ten einde elkander voor
koude te befchutten. Maar desniettegenhiaande komen er velen om, en hunne lijken blijven onder of tusfchen her. hout
liggen, dat aan den oever van den Pa-ho opgeflapeld is.
Ik onderzocht, of men in Peking ook gasthuizen of andere
geflichten van weldadigheid had. Ik vernam, dat er flechts
één huis van dezen aard in eene der voorfieden befiaat, hetwelk onder de thans regerende dynastie ten jare 1662 gebouwd werd. Hier deelt men des winters gekookte rijst
aan de armen uit; maar flechts zeer weinigen kunnen genot
van deze weldadigheid hebben, alzoo de inkomflen van het
geflucht niet groot zijn. Jaarlijks , van den vijftienden dag
der tiende maand tot den vijftienden der tweede maand van
het volgende jaar — van November tot aan Maart — deelen
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bovendien de bonzen (priesters) gekookte rijst, die uit de
magazijnen der Regering afgegeven wordt, in den tempel
Loung- vang -thang aan de armen uit.
Op den terugweg van het verblijf der Zendelingen zagen
wij een regement van het Mandfchu -volk met pijl en boog
exerceren. De foldaten waren meest klein van geoalte. Zij
fchenen noch zeer flerk, noch goed afgerigt te zijn. Ik
meende op te merken, dat het bij hen, in het fchieten, minder op wis treffen, dan op eene fchoone, fchilderachtige
houding aankwam.
Hoe zeer ik vermoeid was en naar rust verlangde, zoo
begaf ik mij echter onderweg nog naar eenen Mandarijn van
de zesde klasfe, wiens zoon met de dochter van een' rijk'
koopman zou trouwen. De bruiloft zou dien avond plaats
hebben. Ik was op het feest genoodigd geworden. De woning van het jonge paar was fchitterend verlicht, en de gasten drongen reeds bij fcharen in alle galerijen, met luide vro.
lijkheid , onder de verdoovende toonen van eene menigte tamtams, koperen cintbalen, fluiten, hobo's en clarinetten. Het
duurde niet lang, of de Mandarijn verfcheen met zijnen
zoon, en beide maakten nu, in den kring van het talrijk gezelfchap, veelvuldige eerbetooningen en kniebuigingen voor
twee altaren, welke in eene der prachtige kamers van het
huis opgerigt waren. Zonderlinge beelden van draken en
dergelijke gedrogten, aardige bloemen uit was, en eene menigte kaarfen van allerlei kleuren, bedekten deze altaren.
Intusfchen liet zich op firaat een orchest op eene niet zeer
welluidende wijze hoóren , en het vuurwerk, dat tevens
werd afgefioken , was oorverdoovend. De bruidegom was
prachtig gekleed. Zijn rok beflond uit blaauw fatijn, en
was geheel overladen met een wonderlijk borduurfel uit
gouddraad en paarlen ; een gordel met een' diamanten gesp
hield den rok zamen , en op zijne muts prijkte een fchitterende opaal. Toen hij het groeten en kniebuigen geëindigd
had, ging hij in een prachtig, met blaauwe zijde overdekt
rijtuig, en begaf zich , onder geleide van een' troep muzikanten en lieden met vlaggen aan lange fokken, naar het huis
van zijne bruid. — Deze pracht, deze luidruchtige beweging, al dit gewoel en gejoel, dat voor eenen Europeaan
zoo vreemd is, veroorzaakte een tooneel, dat mij grootelijks
verraste.
Nadat de bruidegom zich verwijderd had, boden een do.

zijn bedienden in de zalen allerlei ververfchingen en wel in
ongemeenen overvloed aan, bijzonder fuikergebak en konfijt;
welke lekkernijen men uit zeer kleine fcbaaltjes van verguld
zilver met lepels van dezelfde flof at. Eene menigte vrouwen, die bij zoodanige feestelijke gelegenheden zich openlijk
vertoonen mogen , waren in het bruidsvertrek in eenen Iring
gezeten. De zachte gelaatstrekken onder het zwarte, fierlijk
opgemaakte, met goud , zilver en paarlen rijkelijk opgetooide
haar, deden eene zeer goede werking. In de kamer van de
aan(laande echtgenooten waren kostbare hoffen, allerlei dingen van weelde, met veel fmaak bewerkt huisraad in zoodanige menigte ten toon gelleld, dat de oogen er door ver
werden. Het bruidsbed was in de lengte en breedte be--blind
dekt met fpreijen, waarop zijde, goud, zilver en edelgefteente in de keurigfle fchakeringen vereenigd gezien werden.
Midden in het vertrek fond een prachtig aangeregte disch,
daarnevens twee floelen van fluweel met zijde geborduurd,
en op denzelven twee gouden theekoppen met voortreffelijk
halfverheven beeldwerk. Voor deze tafel moest het jeugdige paar de plegtigheid van het wisfelen der theekoppen
verrigten.
Groote beweging en een verdoovend gedruisch kondigden
het terugkeeren van den trein met bruidegom en bruid aan.
Een rood, prachtig verfierd rijtuig, omgeven door eene ontelbare volksmenigte, hield voor de deur van het huis flit,
en terfiond ging de vader van den bruidegom naar buiten,
om zijne fchoondochter te ontvangen. Deze droeg een fchitterend gewaad van fcharlakenrood fatijn ; een fluijer van zwart
gaas, met zilveren flerretjes doorgewerkt, bedekte haar gelaat en hing tot op den gordel neder. De vader reikte haar
de hand, en nu begon zij zich voorwaarts te bewegen, doch
zoo uiterst langzaam , dat zij bijna een vierde van een uur
noodig had, om van de deur tot aan de bruidskamer,, een'
affand van veertig of vijftig voet, te komen. Ir, dis vertrek
nu traden de jongelieden tegenover elkander, en thans begon
wederzijds een langdurig begroeten en kniehuigen — alles
met fchier ongeloofelijke afgemetenheid en langzaamheid, die
in China bij zoodanige feestelijke gelegenheid hoofdpunten
zijn. Het einde van deze vervelende plegtigheid werd aangekondigd door een nieuw, hevig gedruisch en door het ver
geluid van alle fpeeltuigen. Toen trad de bruide--doven
gom voor de bruid, nam haar bij de hand en ligtte den fluijer
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op , om een gelaat te zien , dat hij , volgens het beslaande
gebruik, niet eerder had mogen aanfchouwen. Deze ge
zeer hard en wonderlijk, als men zich er aan bin--wonteis
den moet. Evenwel verzekerde men mij , dat de jonge lieden
in China, even als elders, wel middelen en wegen vinden,
om zich aan eene zoo zonderlinge wet te onttrekken. Het
jeugdige paar naderde de tafel; beide zetteden zich op de
ítoelen neder, en wisfelden thans de theekoppen. Dit alles
gefchiedde wederom ten uiterlie langzaam ; beide zagen er
uit als kunftige bewegende beelden, en meer dan eenmaal
fcheen het gezelfchap in verrukking te zijn over hunne edele
bewegingen en over den plegtigen ernst op hunne onbewegelijke aangezigten. Tegen middernacht maakte de bruid
toebereidfelen, om haar rbod kleed met een w!t te ver•
wisfelen. Tot nu toe had zij hare oogen fleeds nedergeflagen
gehouden; thans zag zij op en in het gezelfchap rond. Jammer, dat zij ons zoo lang haar aangezigt had onttrokken;
want zij had inderdaad een zeer lief gelaat — de blanke kleur
flak aardig af bij het koolzwarte haar, en een prachtig hoofd.
fieraad van diamanten droeg niet weinig bij, om hare zedige
bekoorlijkheid te verhoogen.

WIJSBEGEERTE EN GODSDIENST.

Een Verhaal, rakende den Engelfchen Gefchiedfchrijver
DAVID HUME.

A angaande dit Verhaal zegt Mevrouw de Barones

DE M ON-

zu, die hetzelve mededeelt , in haar gefchrift, geti.
teld: Exaltation et Piété, het volgende: „ Hetgene hier,
„ betreffende den Heer D A V ID H UM E, den fceptifchen Wijs.
T0L1

„ geer (*), beroemd door zijne uitmuntende Gefchiedenis van
„ Engeland en door zijn gefchil met j. j. R o u s s E A u, ver
wordt , vindt men opgeteekend in een Schotsch_ tijd..-„hald
„ fchrift , getiteld: the Mirror (de Spiegel) 1779. Het had
voor mij te meer belang, daar de Heer GIB B 0 N, die
destijds te Laufanne woonde en mijn vriend was, mij des„ zelfs geloofwaardigheid bevestigde. Hij had het van den

(*) Scepticismus , twijfelarij, de leer van
alles in twijfel trekt.

P Y R R H 0,

die
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„ Heer nu rri E zelven, die in bovengenoemd tijdfchrift flechts
„ met eene voorlecter van zijnen naam aangeduid wordt. Ik
„ vertaalde dit kleine , doch , wegens deszelfs eenvoudig„ held, zoo treffende Verhaal, hetwelk bovendien zoo ge„ fchikt is , om godsdienflige en troostrijke gevoelens in het
gemoed op te wekken , en derzelver kracht boven die der
koude en onvruchtbare Wijsbegeerte te doen erkennen," enz.

Anijh rdasn.

De Nederduiafche Vertaler.

H. S.
r:*

T en gevolge van eenige onaangenaamheden, welke de Heer

in zijn vaderland had ondervonden , had hij het be.
fluit genomen, eenige jaren in de zuidelijke deelen van Frank.
rijk door te brengen. Bij voorkeur nam hij zijn verblijf in
eene kleine flad, alwaar de rust, welke hij wilde genieten,
door niets geftoord kon worden. Hij wilde er geene kennis.
fen of vrienden opdoen, ook geenszins zich volmaken in het
aanleeren der landstaal, maar in eene volkomene afzondering
leven, zich geheel overgeven aan de afgetrokkene denkbeelden, welke destijds het voorwerp zijner befpiegelingen uit
welker gemeenmaking hem naderhand onder de-makten,
beroemdíle Schrijvers zijner eeuw heeft doen fchitteren. Doch
hij liet zich, ongelukkiglijk, verleiden door het lezen der
toen in den fmaak zijnde wijsgeerige werken, waaruit hij de
dwalingen van derzelver Schrijvers overnam, zoodat hun
jammerlijk ilelfel van ongeloof zich ten eenemale van zijnen
geest meester maakte, met die overdrijving, welke de geaardheid zijner natie kenmerkt. H u ME weigerde niet alleen
zijn geloof aan de verhevene waarheden der heilige Christelijke leer, maar fomwijlen twijfelde hij zelfs aan zijn eigen
beftaan, zeggende, dat het wel mogelijk kon zijn, dat het
leven flechts een droom ware. Die meening zou noodwendig bij hem alle gevoeligheid hebben moeten uitdooven. Over
het algemeen vindt men groote geleerdheid zelden vereenigd
met die teederheid van gevoel, welke den mensch aan zijns
gelijken verbindt, en hem dezelve als zijne broeders doet befchouwen. Ook HUME zag de menfchen te weinig, om hen
te beminnen; en wie het woord Philofoof uitfpreekt , heeft
daarmede iemand genoemd, die te zeer boven de zwakheden
van het menfchelijk gefacht wil verheven zijn, om medelijden
HUM E
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met de rampen der ongelukkigen te hebben, en om aan hen
een gedeelte van den tijd te befieden , welken hij liever ge.
heel aan de fiudie wenscht toe te wijden. H UM E is dan
ook niet zelden van egoïsmus befchuldigd geworden ; doch
algemeen kent men hem toch zachtheid van omgang, mensch.
lievendheid en goedaardigheid toe , waardoor hij , in fpijt zij.
ner koude grondftellingen, weggefleept werd, om aan de
menfchen goed te doen, telkenmale hij daartoe gelegenheid
vond. Allen, die hem gekend hebben, doen hem dat regt
wedervaren. Niemand was innemender dan hij, wanneer hij
zulks wilde zijn; en, indien het al niet gemakkelijk viel zijn
gevoel in beweging te brengen en zijne vriendfchap te win.
nen , was men althans zeker zijne liefdadigheid op te wek.
ken. Wij zullen in het volgende Verhaal doen zien, hoe
hij , bij de beoefening dier deugd , eindelijk het geluk fmaakte, vrienden te vinden; hoe hij zijn eigen hart leerde kennen, en het bekoorlijke zoo wel als de fmarten van vriend.
fehap en genegenheid leerde gevoelen.
Op zekeren morgen , dat hij , meer nog dan gewoonlijk,
in diepe overpeinzingen verzonken was, welker vruchten een.
maal de wereld zouden verbazen, trad de oude jufvrouw,
die het beftuur over zijn huishouden had, in zijn f}udeervertrek, en verhaalde hem, dat een bejaard heer en zijne dochter daags te voren in het dorp waren aangekomen; dat zij
zich op reis naar een verafgelegen gewest bevonden ; dat de
vader , gedurende den nacht, gevaarlijk, krank was geworden; dat de lieden in de herberg, alwaar zij gehuisvest waren, dachten, dat zijne ziekte doodelijk zou zijn, en dat,
dewijl de wondheeler van het dorp afwezig was, men om
haar had gezonden, alzoo het bekend was, dat zij iets van
de geneeskunst verffond; dat zij op dit oogenbiik van daar
kwam, en dat het inderdaad een hartverfcheurend fchouwfpel
was, dien lijdenden grijsaard op zijn flerfbed te zien, veel
minder aangedaan over zijne eigene rampen, dan over de fmart,
welke dezelve zijner dochter verwekten. — De Wijsgeer,
vertloord dat men hem , te midden zijner befpiegelingen , was
komen storen, had in het eerst geen acht geflagen op hetgene
hem zijne huishoudller vertelde; doch, daar zijne belangflelling, ondanks zichzelven, door dat treffend verhaal was opgewekt, legde hij zijn boek neder, brak de keten der denk.
beelden, welke hetzelve bij hem verwekt had, af, flond op,
ontdeed zich van zijn' huisjas, trok zijn' rok aan, en volgde

780

WIJSBEGEERTE EN GODSDIENST.

de huishoudher naar het vertrek van den zieke, het beste
van de kleine flechte herberg, waar zij zich genoodzaakt
hadden gezien hunnen intrek te nemen ; terwijl hetzelve niettemin zoo morfig en in zulk een' flechten flaat was, dat de
Engelschynan, bij het openen van de deur, terugdeinsde. Er
was geen andere vloer dan de bloote aarde, geene andere
zoldering dan eenige balken, bedekt met kwalijk ineengevoegde planken, met fpinrag overtogen. Op eene flechte
matras, welke men in een' der hoeken van hetgene de bos pes eene kamer noemde had neergelegd, lag de kranke grijsaard; terwijl zijne dochter aan het voeteneinde dier armelijke
legerfiede gezeten was. Zij droeg een morgengewaad van
wit lijnwaad; fchoon bruin haar, achteloos opgeftoken, viel
weder langs haar voorhoofd neder; hare oogen, nat van tranen, welke zij vergeefs poogde te weerhouden, waren op
haren vader gevestigd, en volgden alle zijne bewegingen met
zulk eene oplettendheid, dat de Heer HUME en zijne huishoud er reeds finds eenige oogenblikken in de kamer waren, alvorens zij hen bemerkte. „ Mejuffer!" zeide eindelijk de huishoudtier half fluisterende. Het meisje, zulks hoo.
rende, rees van hare plaats op, trad voorwaarts, en liet den
Engelschman het bekoorlijkfle gelaat aanfchouwen , waarop
de neerílagtigheid, de onrust en het bittere hartzeer geteekend Ronden, en het nog fehooner en innemender maakten.
Op het zien van eenen vreemdeling ontflond er, gelijk men
kon befpeuren , bij haar eene mengeling van bedeesdheid en
zucht om niet onbeleefd te fchijnen, terwijl een ligt rood
hare wangen kleurde, 't welk de fchoonheid harer trekken
nog verhoogde. Hare ontroering, zelfs de blijdfchap, welke
zij gevoelde, bij het zien van iemand, die ongetwijfeld ter
hulpe van haren vader kwam, 't geen zij met eene beminnelij ke verlegenheid en eene hoogst roerende fiem te kennen
gaf, vermeerderde de belang(ielling van den Wijsgeer. Er
was geen tijd ce verliezen met over- en weêrfpreken, en de
Heer HUME bood zijne dienhen aan, met zulk eene harte
dat men aan zijne opregtheid niet kon twijfelen. -lijkhed,
„ Mijnheer is hier flecht gehuisvest," zeide de huishoudfier daarop, terwijl zij eenigzins voorwaarts trad. — „ In.
„ dien er mogelijkheid ware, hem naar ons huis te doen ver.
„ voeren ..." hernam 'haar Heer. — „ Wij hebben een goed
„ bed, dat ongebruikt ligt, in de kamer naast de uwe,"
hernam de huishoudlier. — „ En een vertrekje naast het
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uwe," voegde de Wijsgeer er bij , „ voor...." -- „Voor
Mejuffer," dus vulde de goede oude de onvolledig geble.
ven zinfnede aan. — Gedurende dit vlugtig gehouden ge.
fprek floeg de jonge juffer hare oogen neder, hief ze weder
op, om haren vader aan te zien, en fcheen te weifelen tusfchen de vrees van bij eenen vreemdeling haren intrek te gaan
nemen en de begeerte om haren vader beter verzorgd te zien.
Naast hem nederknielende, boog zij zich over hem heen,
en deelde hem het hun gedane verpligtende voorftel mede.
De grijsaard was niet in ftaat te fpreken ; maar een flaauwe
blik van toeílemming en erkentelijkheid, een ligt hoofdknik
poging om zijne zwakke hand den Heere H UM E-ken,
te
reiken,
dit een en ander deed zijne dochter befluiten ,
toe
alles aan te nemen ; alle hare bedenkelijkheden weken voor
hare kinderlijke liefde. De kranke werd in zijne dekens ge
naar het huis van den Engelfchen heer gedragen,-wikeldn
werwaarts zijne dochter hem volgde, hem niet uit het oog
verloor, en dag en nacht°bij zijne fponde bleef waken. De
goedhartige huishouditer hielp hem oppasfen , en diende hem
voorloopig eenige geneesmiddelen uit hare huisapotheek toe,
welke door den heelmeester, die vervolgens kwam, werden
goedgekeurd , terwijl hij er nog eenige andere bijvoegde. De
Natuur en de Voorzienigheid deden nog meer: na verloop
an acht dagen mogt de zieke, buiten gevaar zijnde, zijnen
weldoener dank betuigen en zich kenbaar maken. Zijn naam
was DU VAL ; hij was een Zwltfer uit Romand, en Protestantsch Leeraar. Kort geleden had hij eene teederbeminde
gade verloren, die door eene uitterende ziekte, tegen welke
men haar de zuivere lucht van het zuidelijke Frankrijk had
aangeraden, in •het graf was gerukt. Na eene zoo uiterst
droevige als vruchtelooze reize, bevond D U VA L zich thans,
met zijne dochter, het eerigile door zijne diep betreurde gade nagelaten kind, op zijnen terugtogt.
Wij hebben reeds gezegd, dat D U V A L Godsdienstleeraar
was. Hij had uit vrije verkiezing dat fchoon beroep aan
hetwelk hij ook lief had , dat is te zeggen, hij was-vard,
uit ware overtuiging godsdienflig; doch hij bezat geenszins
die stroefheid, die overdrevene geftrengheid van grondbegin
welke er niet zelden het gevolg van is. Zoo de En--feln,
gelfche Wijsgeer nu al niet even godsdienflig was als de brave
Predikant, hij was echter niet minder verdraagzaam omtrent
dezulken, welke met hem niet dezelfde begrippen koesterden,
MENGELW. 1838. NO.
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en nimmer twistte hij met hen. D u v n L's toenemende her
vermeerderde ook de vurige dankbaarheid van vader-íteling
en dochter jegens het Opperwezen, dat, den eerften het leven en de gezondheid wederfchenkende, aan de laatfle een'
der beste vaders teruggaf. De oudehuishoudller, die almede
(gelijk men haar op het dorp noemde) eene ketterfche was,
hoogst verblijd eenen Leeraar van hare geloofsbelijdenis te hebben, voegde zich, gedurende hunne aandachtsoefeningen, fteeds
bij hen, en zag met verdriet, dat haar Heer, zoodra die
godsdienifige verrigtingen eenen aanvang zouden nemen, hoed
en rotting nam , zijnen hond riep , en hen aan hunne gebeden
en het lezen der H. Schrift overliet. — „ Mijn meester..."
begon zij eindelijk eens, toen hij hen weder op deze wijs
verlaten had, maar weerhield zich even fnel , terwijl zij haar
medelijden door een teeken te kennen gaf. — „ Welnu ?"
zeide HENRIETTE DUVAL ; ,, uw meester is een der beste
„ menfchen." — „ 0 ja, zonder twijfel !" hernam de huis.
houdíier; „ hem ontbreekt flechts een Christen te zijn; maar
„ hij behoort onder de besten der ongeloovigen." — „ Is
„ hij geen Christen?" riep HENRI E T T E uit ; „ en evenwel
„ heeft hij mijn' vader gered. Och, vader! red gij hem op
uwe beurt; maak, dat hij een Christen worde, die voor
treffelijke man ; hij verdient zoo zeer het te zijn ! Hoe is-»
„ het mogelijk, dat men, met zoo veel deugden, geen Christen is ?" — „ Lief kind ," antwoordde de Heer D U VA L,
aan menfchelijke kennis is niet zelden eene mate van hoog_
„ moed verbonden, welke de menfchen ongeloovig maakt
„ omtrent de verhevene waarheden der Openbaring. De hoog
moed verwekt meer ongeloovigen dan de losbandigheid.-„
» Maar al te dikwijls , helaas ! is het juist in die klasfe van
„ menfchen, die door hunnen geest, hun vernuft, hunne be„ gaafdheden, en zelfs door hunne deugden, boven het gros
„ des volks uitmunten, dat men materialistifche Wijsgeeren
vindt, die des te gevaarlijker zijn, wanneer zij Of hunne
„ welfprekendheid aanwenden, om het geloof derzulken, die
„ hunne fchriften lezen, aan het wankelen te brengen, Of
„ dit uitwerkfel door het voorbeeld hunner maatfchappelijke
deugden te weeg brengen. Ik heb altijd opgemerkt, dat
het gemakkelijker valt, dezulken, die door den maalflroom
„ der wereld of van hunne driften de gedachte aan God ver
lonen hebben, weder op den regten weg te brengen, dan-„
hen, die ongeloovig zijn uit grondflellingen. De damp der
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„ hartstogten wordt ligter verdreven, dan de dikke nevel van
eene valfche theorie of van een bedriegelijk íteifel." —
„ Maar de Heer H U ME ," zeide I: E N R I E T T E, „ och, va„ der! die moet toch Christen worden...." Hier werd zij
door de terugkomst van den gastheer getloord. Met eenen
blik van welwillendheid en vriendfchap nam hij hare hand;
zij echter trok die zacht en zwijgend terug, floeg treurig hare oogen neder, en vertrok. „ Ik heb zoo even God ge„ dankt voor mijne herfl•elling," fprak de goede DUVAL. —
„ Dat is zeer wél gedaan ," antwoordde de Wijsgeer. — „ Ik
zou zeer ongelukkig zijn, indien ik mijn ganfche vertrou„ wen niet op God Helde," vervolgde de oude man, met
eenige fchroomvalligheid; „ want zoo ik niet overtuigd wa„ re, dat het tot mijn waarachtig heil dient, dat Hij mij in
het leven terugroept, — in dit leven, zoo zeer doormengd
met de pijnlijkQe beproevingen, dan zou het mij veeleer
„ leed doen, dat hetzelve mij teruggefchonken is, en dat gij
„ mij niet zachtjes tot een beter leven hebt laten overgaan,
„ in flede van mij , met zoo veel goedheid , te verzorgen enI
„ te genezen." (Dit zeggende, drukte hij de hand van den
Engelschman in de zijne). „ Maar wanneer ik bedenk, dat
„ dit leven, hetwelk ik op nieuw geniet, een gefchenk is
„ van den Almagtige, dan gevoel ik geheel iets anders; dan
„ zwelt mijn hart van liefde en erkentelijkheid; het is be„ reidwillig om Gods wil te doen, niet als een pligt, maar
„ als een genoegen." — „ Gij fpreekt zeer wél, mijn waarde vriend!" hervatte de Wijsgeer; „ maar uwe krachten
„ laten u nog niet toe , om zoo veel te fpreken. Gij moet
„ zelfs, volgens uwe wijs van denken, nog meer zorg voor
uwe gezondheid dragen, en u niet In gevaar Heilen haar
„ weder te verliezen. Terwijl gij bezig waart met bidden,
„ heb ik bij mijzelven een plan gevormd, dat mij dezen mor
gen, toen gij over uw vertrek fpraakt, in de gedachten is-„
„ gevallen. Ik heb Zwitferland nooit gezien, en ik heb
„ grooten lust om u en uwe dochter naar uw land te verge.
„ zeilen. Ik zal, gedurende de reis, over uwe gezondheid
„ waken; daar ik uw eerlte dokter geweest ben, zoo dien
,, ik mijne kuur te voltooijen , en u frisch en gezond we.
„ der thuis te brengen."
Op dit voorflel begonnen de nog kwijnende oogen van den
goeden D u v A L zich te verlevendigen. Hij riep zijne dochter, en deelde haar zulks mede ; ook zij was er ten hoogife
Ggg 2
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over verheugd, niettegenílaande hun gastheer geen Christen
was. Misfchien werd juist daardoor hunne belangítelling in
hem zelfs nog verdubbeld , daar nu eene foort van medelijden en de begeerte, om hem tot het ware geloof terug te
brengen, zich onder hunne gevoelens mengden. De goede,
eenvoudige HENRIETTE twijfelde geenszins, of de tref.
fende welfprekendheid van haren vader, en nog veel meer
zijn voorbeeld, zouden die uitwerking op de ziel van hunnen weldoener hebben. Helaas ! zij wist niet, hoe ílerk ge.
leerden aan de door hen ééns aangenomene begrippen verkleefd zijn; hoe moeijelijk het valt, met hen te redetwisten
en op Ifunne fchitterende drogredenen te antwoorden. Haar
vader, wien zulks beter bekend was, nam zelfs zich voor,
alle twistredenen te vermijden, ten einde geen gevaar te
loopen, dat het geloof dier eenvoudige, reine ziel gefchokt
wierd, zonder eenigen goeden uitdag bij den Wijsgeer te bewerken. Hij vergenoegde zich met den Allerhoogtten vurig
te fmeeken, om op hem een' firaal van Zijn Goddelijk licht
te doen nederdalen. Daarenboven bragt het karakter van den
goedhartigen Leeraar mede, dat hij geneigd was tot verdraag_
zaamheid en tot het verfchoonen van dwaling. Zijne Godsdienst, welke hij ook zijner dochter had ingeboezemd, had
naren zetel in het hart, en haat noch toorn kon er plaats
vinden.
Zij vertrokken dan te zamen , en maakten kleine dagreizen ,
daar de Heer HUME, gelijk hij gezegd had, voor zijn' ouden vriend zorg wilde dragen en hem aan geene te groote
vermoeijenis blootftellen. Nu hadden zij al den vereischten
tijd, om elkander nog beter te leeren kennen, en bijgevolg
zich nog inniger aan elkander te verbinden. D u VA L vond
bij den beminnenswaardigen Engelschrnan eene eenvoudigheid
van karakter, eene minzaamheid en eene welwillendheid, hem
bijzonder eigen, fchoon anders zeldzaam het deel der Geleerden. HENRIETTE, die, finds de ontdekking zijner
grondbeginfelen, eenigzins tegen hem vooringenomen was,
was gedwongen, van haar vooroordeel terug te komen. Zij
vond bij hem geenszins die eigenliefde, dien hoogen dunk,
die foort van verfmading, welke uitftekende vernuften zich
geregtigd wanen jegens het gros der flervelingen aan den dag
te leggen, en waardoor zij een verachtelijk ítilzwijgen omtrent dezulken in acht nemen, welke zij onwaardig oordeelen
hunne toehoorders te zijn. De Heer n u M E, daarentegen,
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behandelde de allergewoonfte onderwerpen van gefprek met

eene vrolijkheid, eene gulle eenvoudigheid, welke deden gelooven, dat bij er het grootfle belang in ilelde. Hij vermeed
altoos, over Wijsbegeerte of Godsdienst te fpreken; doch,

wanneer het gebeurde, dat hij eenig ander verheven onderwerp behandelde, dan deed hij dit met zulk een gemak en
zulk eene klaarheid, dat iedereen hem kon begrijpen, en allen, die hem hoorden, tevens meenden, dat zij er even zoo
veel van wisten als hij zelf.
Hij, van zijnen kant, fchepte een opregt genoegen in het
gezelfchap van den goeden Geestelijke en deszelfs aanminnige dochter. Hij vond in hen weder de onfchuld der eerie
eeuwen, gepaard met de geestbefchaving en de welgema_
nierdheid der onze. Alle gevoelens van braafheid en deugd
werden door hen met warmte en levendigheid uitgedrukt. Het
kwade vermogt zelfs hunne gedachten niet te genaken, en
de treffendste eenvoudigheid zette aan hun onderhoud eene
nieuwe bekoorlijkheid bij. Daar Mejuffer nu v A r, veel meer
gevoel had voor de fchoonheden der Natuur, dan het grootfie deel der lieden van de groote wereld, en, van hare
kindschheid af, met die voorwerpen gemeenzaam was , zoo
ontfnapte haar niets, wat daartoe betrekking had. Meer dan
eens deed zij, gedurende den togt, haren reisgezel onder fcheidene treffende zeldzaamheden, nieuwe gezigtspunten en
liefelijke natuurtooneelen opmerken, welke hij niet zou heb
vermaak gaven.-bengadfl,ihemtgrof
Kortom., zeker is het, dat, indien hij meer vatbaarheid voor
teedere gevoelens had gehad, eene vatbaarheid, welke hij
inderdaad miste, het gevaar voor zijn hart zeer groot zou
geweest zijn; doch, zoo hij al niet datgene werd, wat men
gewoon is verliefd te noemen, hij gevoelde ten minfle , dat
H E N R I E T T E's vriendfchap noodzakelijk voor zijn geluk was
geworden. Meer dan eens benijdde hij haren vader het bezit
van zulk eene dochter, en dit was reeds veel meer, dan hij
zich immer in ítaat geacht had voor eenige vrouw te ge
-voeln.
Na eene reis van elf dagen bereikten zij de woning van
welke in eene dier valleijen van het kanton Bern
DUVAL
gelegen was , alwaar de Natuur, in volle rust, hare afzondering met onbeklimbare bergen fchijnt omringd te hebben,
om alzoo, gedurende den loop der tijden, ongeftoord te blij
liet fnelvlietend water eerier groote beek rolt ruifchend-ven.
,
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in de nabijgelegene bergen. Men hoort het, en te midden
van een fomber dennenbosch , 't welk den horizon gedeelte.
lijk voor het gezigt bedekt, ziet men de beek, als een wa.
terval, van rots tot rots , fchuimend nederftorten, vervolgens minder fuel langs eene breeclere bedding henenvlieten,
eene fchoone, fchaduwrijke en welbearbeide vlakte kronke.
lend doorloopen , en eindelijk , voor een vrij groot dorp,
zich tot een meertje uitbreiden. Aan het eene einde van
dit dorp ziet men de woning van den goeden D U VA L, als
ook het kerkgebouw, welks torenfpits zich verheft boven
een beukenboschje, waardoor het dorp begrensd wordt. Al
de huizen zijn van hout, rood befchilderd en met riet gedekt; dit, gevoegd bij het donker groen der met fneeuw gekroonde bergen en de blaauwachtige weêrkaatfing van het
water des kleinen meers, levert het fchilderachtig(le gezigt op.
De Heer n UM E verlustigde zich in het fchoone van dit
fchouwfpel; maar hetzelve firekte voor zijne vrienden tot eerie
al te levendige herinnering van eene geliefde gade en moeder.
De droefheid van den grijsaard was Ilil; zijne dochter fnikte
ovérluid. Haar vader vatte hare hand, kuste dezelve een
paar maal, drukte haar aan zijne borst, blikte opwaarts naar
den hemel, befchouwde denzeiven eenige oogenblikken, wischte toen zijne tranen af, en wendde zich , met een opgehelderd gelaat, naar zijnen gast, hem, van het ftandpunt, waarop zij zich bevonden, de treffendlie voorwerpen doende opmerken. De Wijsgeer begreep volkomen aiwat er in de ziel
van den grijsaard omging; hij was er van geroerd en aangedaan; en, offchoon hij bet bij zichzelven een kleingeestig
bijgeloof noemde, kon hij zich echter niet onthouden, de
fterkte, welke het aan dien diepbedroefden echtgenoot bijzette, en de lijdzame berusting, welke het bij hem te weeg
bragt, te bewonderen.
Niet lang na hunne aankomst kwamen velen der leden van
nu V A L'S gemeente aan zijne woning, om hem te zien en
welkom te heeten. Zoo die goede lieden al vreemd waren
in de kunst van zich wél uit te drukken, zij wisten desniettemin de opregtheid hunner genegenheid voor hunnen Leeraar,
in hunne boerfche taal , zeer goed te doen verfhaan. Zij be.
proefden ook eene pligtpleging van rouwbeklag te uiten, maar
waren niet in íiaat, zulks met die kieschheid te doen, welke
de omilandigheden vereischten. D U VAL intusfchen nam den
wil voor de daad, en dankte hen. „ God heeft het aldus ge•
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,, wild ," gaf hij hun ten antwoord ; dit antwoord bevatte
alles; zij begrepen het en zwegen: de Wijsgeer zou net
het bezigen van duizend woorden zoo veel niet gezegd hebben. De avond was nu gekomen, en de goede landlieden
waren op het punt om heen te gaan, toen de klok zeven ure
floeg en vervolgens begon te luiden. De reeds vertrekkende
dorpelingen bleven flaan, en zagen hunnen Leeraar aan. Deze gaf zijnen gast te kennen, wat dit beteekende. „'t Is
„ het fein ," zeide hij tot hem , „ tot onze avondgodsdienst„ oefening. Ik heb de gewoonte, om, alvorens ter ruste te
„ gaan , met mijn huisgezin gemeenfchappelijk God te danken
„ voor den verloopen' dag , dien Hij ons weder verleend
„ heeft; en, daar het alsdan ook het tijditip is, waarop de
dorpelingen van hunnen arbeid terugkeeren, laat ik de klok
luiden, tot verwittiging der genen, die er bij tegenwoordig
„ willen zijn, Een zaaltje van dit huis, 't welk gelijkvloers
„ is, firekt ons tot eene kapel; wij gaan thans derwaarts.
Ik gevoel een waar genoegen, mijne plaats te midden mij
kinderen te hernemen, en gezamenlijk onze harten te-„ner
„ verheffen tot onzen algemeenen Vader. Zoo gij , geduren„ de dien tijd, eene wandeling in den omtrek verkiest te
doen , zal ik u eenen wegwijzer medegeven ; of, indien gij
„ liever hier op mij wilt wachten, zoo zult ge hier (dit zeg
opende hij tevens eene kastdeur en toonde hem-„gend
eenige boeken) fommige oude vrienden aantreffen, die u
„ aangenaam kunnen bezig houden." — „ Neen, waarlijk
„ niet !" antwoordde H u ivrE; „ dewijl gij mij vergunt te
kiezen, zoo zal ik uwe lieve dochter volgen, en bij uw
gebed tegenwoordig zijn." — „Zij is onze orgelfpeelíter,"
zeide D U V A L : „ Ik heb altoos ondervonden , dat de kerk
ziel verheft. Mijne dochter bezat vrij goeden-„muzijkde
aanleg ; een onzer bloedverwanten , een bekwaam Muficus,
„ heeft dien aangekweekt, en ik heb een klein orgel laten
maken , om bij het zingen der heilige liederen befpeeld te
„ worden. Ik heb het niet in de kerk doen plaatfen, omdat
H E N R JE T T E, buiten de uren der Godsvereering, zich
„ fomwijlen daarop oefent." — „ Dat is eene drangreden
„ te meer," zeide deEngelschman, om te verlangen, daar„ bij toegelaten te worden." En zoo gingen zij dan gezamenlijk in het tot bedeplaats beftemde vertrek, in welks ach
gedeelte het orgel hond, door eene gordijn voor het-terl{
oog bedekt. Ii E N R I E T T E fchoof dezelve open , plaathe
„
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zich daarachter voor het orgel, en begon een preludium,
door haarzelve gecomponeerd, in een' flatigen en treffenden
fijl, waarop het accompagnement volgde van een' lofzang,
door de boerfche hemmen der dorpelingen opgezongen. De
Heer H UM E was niet alleen geen Muficas , maar had, tot
op dat tijdflip, gemeend, dat hij voor de bekoorlijkheden
der toonkunst ongevoelig was ; dan , die onverwachte be.
gaafdheid, welke hij bij"zijne jonge vriendin ontdekte, (want
zij had hem daarvan nimmer gefproken , offchoon zij dezelve
in een' zeer hoogen graad bezat) die achtbare en roerende
iiijl , die vereeniging van stemmen , welke zich gemeenfchappelijk tot eene en dezelfde dankuitboezeming verhieven; dit
alles maakte indruk op hem en trof zijn gemoed. De woor.
den van het gezang, uit de H. Schrift ontleend, waren even
eenvoudig als de menfchen, die dezelve opzongen; zij behelsden de verheerlijking van God, wegens Zijne liefde en
zorg voor Zijne fchepfelen. In een der coupletten werd gewaagd van den dood des opregten , en van de zaligheid, welke hem verbeidt. Op deze plaats werd het orgel blijkbaar
met eene minder vaste hand befpeeld. HENRI E T T E hield
zelfs even op ; zij begon weder , maar moest geheel uicfcheiden, en nu hoorde men Hechts het fnikken der orgelfpeelfier. Haar vader gaf een teeken om het gezang te slaken ,
fond op, en begon het gebed. Zijne ílem beefde, doch zijn
hart lag in zijne woorden. Weldra overwon hij zijne teêr.
gevoeligheid, en deed zich met kracht en zalving hooren.
Al de aanwezigen hielden het oog op hem gevestigd ; allen
fchenen door zijne geestdrift medegefleept. Zelfs de Wijsgeer voelde zich bewogen. Gedurende eene poos kreeg het
gevoel de bovenhand op de drogredenen van het vernuft, en
deed hem zijn fielfel en zijne valfche wijsbegeerte vergeten.
(Het vervolg en Sot hierna.)

DE JEUGD VAN MARIA SYBILLA MARIAN.

De plaatfnijder M E R I A N, in 1593 te Bazel geboren, had
juist het laatfe zijner werken, den Doodendans, in het licht
gegeven ; een arbeid , welke het overfchot zijner krachten
vernielde, terwijl wanhoop en moedeloosheid reeds bezig wa-
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ren een leven te verkorten, hetwelk door nachtwaken en in.
gefpannen ftuderen ondermijnd geworden was.
M E R I A N gevoelde wel , dat hij zou moeten íterven , alvorens de groote werken te kunnen uitvoeren , tot welke hij
nog de ontwerpen gevormd had. De thans te Frankfort aan
den Mein woonachtige kunftenaar worilelde, gedurende de
laatste dagen van zijn leven, met moed, doch zonder de ge.
ringffe hoop, tegen eene kwaal, die hem verteerde en ook
vroegtijdig in het graf gefleept heeft; het graf, voor hetwelk ílechts de éénige gedachte hem beven deed, dat bij
roemloos , zonder dat de wereld hem in de volkomene ont.
wikkeling van zijn kunsttalent gekend had, in hetzelve zou
moeten afdalen. „ Helaas !" zeide hij in zoodanige oogenblik.
ken van mistroostigheid , „ arme M ER IAN, wat heeft uw
graveerftaal u gebaat? Uw arbeid heeft uwe krachten uit.
geput; gij leefdet Hechts voor opoffering en ontbering, en
moet nu roemloos herven , uwe kinderen in armoede ach.
terlatende !"
Niettemin had echter J ACOB C A L L o T, een Duitfcher,
die voor onfterfelfjken roem nimmer dacht genoeg gedaan te
hebben, reeds ZEI L ER'S Topographie, aan welks bearbeiding
ME R I A N een zeer belangrijk deel toekwam, in het licht doen
verfchijnen, gelijk ook de eerde deelen van deszelfs Theatrum
Europaeum, de Archontologia Cosmica, het Itinerarium Itallae,
het Florilegium Plantarum de Vier Monarchijen , de Heilige
Schrift, en den Doodendans. Naardien wij wenschten eenen
bijna in vergetelheid geraakten naam te verlevendigen, wilden wij ook den ongelukkigen man regt laten wedervaren , en den kuntlenaar in hem eeren, door op zijne werken
te verwijzen, die blijken dragen van eene oorfpronkelijkheid
en geestdrift, welke door diepe Judie nog hoogere waarde
verkrijgen.
De kommer, dien zijn naderende dood hem veroorzaakte,
werd hem verzoet door eenen éénigen troost, te weten dien,
welken de buitengewone vatbaarheden en aanleg zijner teér.
beminde dochter MARIA , het jong{ie zijner kinderen, hem
aanboden. Honderdmaal had hij haar verrast, terwijl zij be.
zig was, zijne portefeuilles en fludieboeken met aandacht te
doorbladeren, of zelve kleine voorwerpen met geest en fmaak
te ontwerpen. Met innig genoegen riep hij thans zich die
omflandigheden in het geheugen. Wanneer hij de kleine M aR I A naast zijn pijnvol ziekbed , in de oogenblikken van fmart.
,
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verpoozing, met het afteekenen van bloemen en infekten bezig zag, fpeelde een vrolijk lachje om zijne bleeke lippen, en dan zeide hij : „ Neen, mijne gedachtenis zal
toch niet ganfchelijk vergaan; want eenmaal zal men zeggen : dat is M E RIA N's dochter !"
Toen de arme graveur eindelijk gevoelde, dat zijn laatife
uur gekomen was, riep hij zijne vrouw tot zich, en zeide
tot haar, met die indrukmakende ftem, welke aan deze ontzettende oogenblikken eigen is: ,, T II E 0 D 0 RI N E, weldra
ílaat gij alleen aan het hoofd van dit talrijke gezin. Behalve
de originelen mijner werken , kan ik u geen vermogen nalaten; wanneer ik niet meer zijn zal, zullen zij misfchien in
waarde flijgen. Gij erft niets dan eenen naam zonder fmet.
In het aandenken mijner kinderen hoopte ik voort te leven.
Neem NI A R i A in uwe bijzondere befcherming; men behandelt
haar onregtvaardig ; ieder doet haar verdriet aan ; de andere
kinderen kwellen haar en ilooten haar terug, omdat zij niet
fchoon is. Lieve hemel ! hoe weinig beteekent dat toch ?
Daarentegen is zij zoo goed, en zij bezit talenten. Hoort gij ,
lieve vrouw? veel talenten. Laat haar het teekenen leeren
bij een' mijner gewezene discipels, die deze taak voorzeker
nog wel, uit achting voor mij, zal op zich nemen. Vóór
alle dingen echter prent mijner dochter toch vast in, den naam
van ME R IAN nimmer af te leggen. Doe dit alles gelijk ik
het zeg , mijne trouwe T H ROD OR I N E; ik bezweer u, vervul deze mijne laatfle bede !" Al fiiikkende beloofde TH E OD OR' N E, dat zijne wenfchen heilig gehouden zouden worden. M E R I A N ontving vol vertrouwen deze verzekering,
omarmde vrouw en kinderen , en gaf den geest.
Alle kunstoefenaars en geleerden te Frankfort woonden de
begrafenis van M A T T II I A S 111E R IA N hij ; de geestelijke
fprak in zijne lijkrede zeer aandoenlijk van de deugden en
edele hoedanigheden zijns overleden' vriends ; de achterblijvenden gaven blijken van opregte droefenis; maar — na wei.
nige dagen werd van dit alles niet meer gefproken.
De tijd, die, in zijne fnelle vlugt, de beloften, aan gefiorvenen gedaan, zoo mogelijk, nog minder acht, dan de
wenfchen der levenden , wischte ook waarfchijnlijk ai ER IAN'S laatfle verzoek gansch en al uit het geheugen zijner
vrouw; want in plaats van een potlood gaf zij aan hare
dochter naald en draad in handen, en deed haar oud linnengoed verflellen.
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Deze bezigheid beviel der kunstlievende M A RI A in, geenen deele; nogtans moest zij vlijtig werken, wilde zij
zich niet aan harde tiraffen blootfiellen. De moeder, over
het algemeen van geen' vriendelijken aard, beminde deze dochter niet , vond haar veeleer onaangenaam , en fchreef haar een
fomber, mijmerend karakter toe. Zoo leelijkheid at geene misdaad is, is zij nogtans een groot nadeel ; dit moest MA R I A
dagelijks ondervinden. Aanhoudend fchreide zij, en herinnerde
zich haren dierbaren vader, die alleen haar wist te verftaan
en op te beuren.
Ju£vrouw M E R IAN bragt hare dochter nimmer in de vrije
natuur, maar hield haar fl:eeds opgefloten als eene non; men
zou gezegd hebben , dat zij zich over hare leelijkheid fchaamde, en toch was deze immers niet de fchuld van het kind.
Gelukkiglijk liet M A R I A zich door de bedreigingen en de
flechte behandeling, waaraan zit bloorge(ield was, wanneer
men haar met andere dingen dan hemden of koufen bezig
vond, niet affchrikken. In hare uren van uitfpanning begaf
zij zich naar de vliering van het huis ; daar kopieerde zij
kleine teekeningen, welke zij uit haars vaders portefeuilles
nam. Inzonderheid teekende zij bij voorkeur bloemen en infekten. Moest zij uit hare hoogte weder naar beneden dalen, dan verborg zij potlood en papier in haar keurslijf; en
naauwelijks had de moeder den voet buiten de deur, of zij
wierp de naald ter zijde, om eene vlieg te teekenen, die zich
op haar werk gezet had, of eenig ander infekt, dat door het
vertrek gonsde.
De tijd , welken wet en voegzaamheid aan eene weduwe
als rouwtermijn voorfchrijven , verftreken zijnde, trok Mejufvrouw M ER IA N, door haar nog zeer goed voorkomen, de
oplettendheid van eenen graveur, JA C OB MO R EL L genaamd, tot zich. De gansch niet troostelooze weduwe vervulde het aanzoek om hare hand met bereidwilligheid , en
het huwelijk had voortgang. Gedurende de bruiloftstoebereidfelen veronachtzaamde men de arme MAR I A zeer, en
wel in zulk eene mate, dat men haar bij de feestelijkheden
geheel en al vergat. Noch op het maal noch op het bal
verfcheen zij. Naar hare vliering geweken, gebruikte zij haren vacantietijd , om van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat
te werken; en werd het donker,, zoo wierp zij zich , vergenoegd over haar dagwerk, op hare matras, en droomde van
aanflaanden kunstroem.
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Op den derden dag van haar alleenzijn had zij reeds alle
voorwerpen , die zij in haar vertrekje brengen kon , nage
Daar zij ledigheid en verveling vreesde , en toch-teknd.
wars was den vorigen arbeid nog eenmaal te herhalen, zocht
zij naar middelen , om hare bezigheid onder eene veraangenamende verfcheidenheid voort te zetten. Vruchteloos doorzocht zij eiken hoek van de vliering, op welke zij zich
bevond, om eenig voorwerp te zoeken, hetwelk haar
tot modél kón dienen. Zij firekte hare navorfchingen zelfs
tot de buitenzijde van het dak uit, waarop zij , met hulp
van een' floel en door een venfler,, gemakkelijk geraken kon.
Van hier nu werd zij eenen tuin vol van de keurigfie bloemen gewaar. Bij zoo grooten rijkdom voor hare kunst.
vlijt zuchtte M A R i A diep, en hare oogen vulden zich met
tranen.
De prachtige tuin, dien zij zag, behoorde aan den Graaf
VAN RU IT M ER, een' der grootfte liefhebbers van tulpen
in geheel Duitschland. Zelfs in Holland, waar de dolle zucht
voor die bloemen reeds tot menigerlei dwaasheden verleid had,
vond men naauwelijks eene verzameling, welke met die van den
Graaf vergeleken kon worden, en van alle kanten firoomden
liefhebbers toe, om dit bloemtapijt te bewonderen. Van het
jaar 1590 af, waarin de tulp uit Konffantinopel naar onze gewesten werd overgebragt, had nog geen hovenier, ondanks
alwat hij bij zijne middelen van bemesting voegde, zulk eene
verfcheidenheid van kleuren en zoo veel llerkte van flengel,
met daaraan geëvenredigde grootte van kelk, kunnen voortbrengen , als de Heer v A N R U I TM ER in zijne bloemen
bezat.
Op haar dakvenfler gezeten , befchouwde M A R IA dit heerlijke prachttooneel met pijnigende begeerlijkheid. De moeijelijkheden , om in dezen tuin ce geraken, waren voor haar ontegenzeggelijk groot; maar de in geestdrift geraakte kunfienares
vond dezelve niet onoverkomelijk. Verleidende denkbeelden
(legen in baar op: zij ging dezelve niet te keer; integendeel
poogde zij de gunflige kanfen en de hinderpalen, welke het
doordringen in den verlokkelijken bloemhof bevorderen of beletten konden , als 't ware tegen elkander af te wegen.
Nadat zij nu een volledig plan van overval in haren geest
ontworpen had, befloot zij, zonder te weten of te bedenken, aan welk een' (chat zij zich fond te vergrijpen, het
avontuur te wagen. Des avonds , toen het gezelfchap zich
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binnen de vertrekken bevond, hoop M A RI naar beneden
op de plaats van het huis , hetwelk door hare moeder bewoond werd. Daar deze ruimte nu van den tuin baars buur mans hechts door een' niet zeer hoogen muur gefcheiden
was, plaat(te zij tegen denzelven eene ladder, en in twee
fprongen bevond zij zich midden onder de heerlijkile bloemen. Tot op dit oogenblik had de onberadene niet aan de
gevaren gedacht, waaraan zij zich bloodielde; doch, daar
zij nu rooven ging, overviel haar de geweldigíte vrees; zij
waagde zich niet meer voor- noch achterwaarts; bij elke
fchaduw, die zich op den muur vormde, bij elk ruifchen
van een blaadje, waande zij de oppasfers te zien of te hoo.
ren, die haar kwamen grijpen. Haar angst was zoo groot,
dat zij medelijden ingeboezemd zou hebben ; hare knieën kniktell; haar hart klopte hoorbaar; duizend donkere gedachten
maakten zich van haar meester, en, toen zij eindelijk de
kracht herkreeg om te vlugten , verleidde ik weet niet welk
een booze geest haar toch nog, om eene groute handvol tulpen van den flengel te rukken, zoo als zij haar hechts voor
den greep kwamen. Nadat zij nu den oogst, of eigenlijker
den pronk van den bloemtuin , vernield had, klom M A R IA
weder over den muur, en vlood met haren fchat naar haar
kamertje, in het zand de fporen harer treden en aan den
muur de ladder achterlatende, die haar tot het inklimmen
gediend had.
Des morgens, zoodra hij opgeflaan was, bezocht de Heer
VAN R U I T M E R, volgens gewoonte, zijne kweekelingen.
De fchrik, die op het gezigt der geweldige verwoesting
hem vermeesterde, kan met geene woorden befchreven worden. Verfcheidene minuten lang Rond hij als in den grond
geworteld; hij wilde roepen, maar de item fmoorde hem in
de keel; hij wilde zich bewegen, de leden waren hem als
verlamd. Eindelijk, gingen fchrik en fmart in woede over;
hij riep: „ Affchuwelijk ! — hier! komt hier! --r alwie VAN
RUITMER liefheeft, moet zich beijveren zulk eenen hoon
te wreken! — wraak, verderf over den booswicht, die dit
bedreven heeft!" Op deze uitbarilingen der gramfchap van
den verwoeden tuinbeziuer fnelden zijn gezin en bedienden
toe; allen om ftrijd overfielpten den nog onbekenden tulpen.
roover met verwenfchingen, en begonnen de fcherpf'e nafporingen te doen. Edoch, alle zoeken was vruchteloos, en
reeds gaf men de hoop op, om eenig licht in het geval te

79!

MARA SYBILLA MERIANè

vinden, toen op ééns een knecht de ladder en tevens
den indruk van een klein voetje op een rabat gewaar werd,
en iets verder bij den muur,, over welken de plunderaar gefprongen moest zijn, lagen eenige tulpenbladeren. Terftond
begaf de Heer VA N R UIT M zit, aan het hoofd zijner huis
zich naar zijne buurvrouw, Mejufvrouw MERIAN.-genot,
Een groote volkshoop , welken het rumoer inmiddels op de
ftraat had doen bijeenftroomen, wachtte met ongeduld naar
de gevolgen van dit zonderling bezoek. De wonderlijkile en
tegenitrijdigíle geruchten kwamen onder de menigte in omloop.
De Heer VA N R U I TM ER infirueerde het proces met al
de fcherpzinnigheid van een zelf bij de zaak belanghebbend
regter, en ondervroeg een iegelijk, op wien he vermoeden
der daad kon vallen; doch, ondanks zijnen ijver en bekwaamheid, zou hij in volkomene onwetendheid gebleven zijn, zoo
hem niet het gebabbel eener buurvrouw oplettend gemaakt
had, die reeds een uur lang bezig was, alles te vertellen, vat
zij van den bloemenroof wist , en onder anderen ook , dat zij
meende tulpenbladeren op den zoldertrap van Mejufvrouw
MERIA N te hebben zien liggen.
Nu viel de verdenking op M A RI A. Zonder tijdverlies fleeg
men naar haar hemelverblijf, en klopte aan de deur van
hetzelve, juist terwijl zij bezig was, haren rijken buit in
eene bevallige, kunstmatige orde te rangfchikken. Men kan
denken hoe zij fchrikte, toen zij het gedruisch der menigte
voor hare deur vernam, en, boven 'al de andere, de luidklinkende iem van den Heer v A N R U I TM E R! Hoe gaarne
zou niet MA RI A op dit pas geflorven zijn , om daardoor
fchande en straf te ontkomend Eenige oogenblikken weifelde
zij , of zij voor hare regters verfchijnen , dan wel uit het
onheilbrengende dakventier naar buiten zou fpringen.; doch
aldra ontwaakte haar vertrouwen weder; zij deed de deur
open, en trad met vasten en moedigen tred het onweder te
gemoet.
Naauwelijks was de deur ontíloten, of de Graaf floof als
razend het vertrekje binnen, waar hem de fmart verbeidde, zijne dierbare tulpen op eene tafel uitgefpreid te zien.
„Daar zijn zij dan eindelijk alle!" riep hij, de vuist uni.
Lende en op de tanden knarfende: „Ongelukskind, wat hebt
gij aangeregt? Weet gij dan niet , dat ik liever duizend gul
dan eene eenige dezer bloemen verloren had? Wat heeft-den,
u toch tot deze gruweldaad kunnen verleiden? Beef! want
,
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er is gevangenis of zware geldboete mede gemoeid:' Op
deze woorden zag MARIA'S moeder haren man aan en werd
bleek. Het kon haar toch niet aangenaam zijn, hare doch.
ter naar de gevangenis te zien brengen, en geldboete te
betalen fcheen haar bijna nog erger. De kleine MA RI A antwoordde in het geheel niet ; het kwam haar voor, alsof het
regte oogenblik om te fpreken nog niet .gekomen was. Geen
antwoord ontvangende, greep de Heer VA N R U I TM E R de
kleine misdadige bij de hand, en leverde haar , in zijne eertte
driftvervoering , zonder verder dralen , werkelijk aan het
geregt over.
MA R IA liet zich door haren moeijelijken toeftand niet ter
neder buigen. Vol moed trad zij voor den regter, en beantwoordde deszelfs vragen open en vrijmoedig. Na de daad
bekend te hebben, verhaalde zij, in ongekunflelde en aan.
doenlijke bewoordingen, wat daartoe aanleiding gegeven had,
waarbij (wij moeten het zeggen) hare moeder niet geheel ge
bleef, en eindigde met een beroep op de grootmoedig.-fpard
held beide van regter en befchuldiger.
Ieder was aangedaan; de wraakademende Graaf zelf kon
zijn medelijden niet verbergen ; het deed hem zijne geliefde
tulpen, die toch verloren waren, vergeten, en hij fchonk ten
laattle MA RIA vergiffenis. Bij een zoo edelmoedig gedrag van
den aanklager had de regter de befchuldigde flechts vrij te fpre.
ken; hij deed zulks met de liefderijkfte vaderlijke vermaning.
JA C OB MO R EL L, die niet alleen een goed kunt}enaar,
maar ook een voortreffelijk mensch was, had verbaasd getiaan over de kracht , waarmede de jonge MA RI A zich ver.
dedigd, en verklaard had, het kunstvak van haren vader te
willen aanleeren. Toen hij te huis kwam, deed hij zijner
vrouwe de regtmatig{te verwijten over hare handelwijs. „Hoe
kondt gij ," zeide hij, „ u tegen eene zoo klaarblijkelijke
roeping verzetten ;! Gij zoudt Duitschland van eene kunilenares beroofd hebben, die hetzelve de groot(ie eer zal aandoen; want uw kind is met een buitengewoon talent begaafd.
MARIA (iaat nu onder mijne befcherming, en van heden af
zal ik mij dit kind bijzonder aantrekken." Jufvrouw MO.
REL L poogde zich te verontfchuldigen ; zij maakte aanroer.
kingen over het ondankbare van een kuntlenaarsleven , over
de armoede, welke zij, die er zich aan toewijden, meestal
lijden moeten, iets waarvan zij zelve de ondervinding gehad
had, enz. ; doch JA COB MOREL L wilde naar niets miste-
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ren; hij begaf zich naar ABRAHAM MI GNON een' gewezen leerling van ME R I A N, en verzocht hem , de dochter
van zijnen overleden' meester in zijne kunstwerkplaats te willen opnemen, waarbij hij , zooveel zijn tijd hem zulks ver
eigen onderrigt voegde.
-gunde,
Nu was MARIA het gelukkig(ie kind , dat er op de wereld
zijn kan, en hare vorderingen overtroffen zelfs nog verre alle
verwachting. Geheel Frankfort bewonderde reeds haar eerfte
proefwerk , en weldra had zij den grond tot eenen roem ge.
legd, dien zij haar geheele leven lang met eer gehandhaafd heeft.
De in haren kinderlijken leeftijd zoo gering gefchatte MAR I A werd in de 17de eeuw eene van Duitschlands beroemdfe
vrouwen. Met keurigen fmaak, en eene bij kunfenaars zeer
zeldzame kennis der natuur, fchilderde zij in waterverwen,
naar het leven, bloemen, vlinders en rupfen, en verrijkte met
haar werk eene menigte albums. In het jaar 1665 huwde zij
eenen fchilder uit Neurenberg, JOH A N A ND REAS G R A F
geheecen; doch, getrouw aan de haren vader gedane gelofte,
legde zij den naam ME RIA N niet af. Ook ontnamen de
huishoudelijke bezigheden haar geenszins hare liefde tot de
kunst, en bragten zelfs geene verhindering toe aan hare na
oefeningen.
-vorfchinge
Na alles opgefpoord te hebben, wat haar vaderland haar
kon leveren, begaf zij zich naar Holland, waar zij langen
tijd vertoefde. Op zekeren dag hoorde zij toevallig eenen
fcheepskapitein de fchoone rupfen en andere fchitcerende infekten befchrijven , welke in Suriname gevonden worden.
ME R IA N's dochter, bij welke de behoefte , om zich gedurig verder in de kunst te oefenen, en de wensch, om daartoe nieuwe voorwerpen te vinden , alle andere bedenkingen
deden zwijgen, befloot terftond naar Amerika te reizen. Noch
de gevaren, waarmede destijds de overtogt, meer dan nu,
verzeld ging, noch de ziekten, welke in de nieuwe wereld
heerfchen , waren in flaat haar terug te honden. Tegen het
einde des winters van 1702 verliet zij Amßerdam , en bleef
twee jaren in Suriname, om de aldaar gevonden wordende
rupfen en andere infekten, benevens de bloemen en vruchten, die aan dezelve tot voedfel Vrekken, te fchilderen. Zij
beeldde deze voorwerpen, met eene volkomenheid, welke
men bijna voor onbereikbaar gehouden zou hebben, op velin- papier af, en vermeldt, dat het licht, hetwelk eene
,
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foort van vliegen diens lands van zich uitgeven, zoo fcerk
en duurzaam is, dat een eenig dier infekten haar lichts genoeg geleverd had, om daarbij hare teekeningen te ontwerpen.
Bij gelegenheid van deze hare reize, maakte een Fransclz
dichter op dezelve het volgende vers:

Peu fenftble aux refus des honneurs de Paphos,
Incapable des Joins qu'exige la parure ,
Elle af orate les vents, eile brave les (lots;
S Y B I L L E Surinam va chercher la nature
Avee l'esprit d'un Page et le coeur d'un héros.
was niet alleen eene uitftekende kun
maar zij bezat groote kundigheden, zoo in de na--ftenars,
tuurlijke historie als in de Latijnfche taal , en heeft in onder
werken fprekende bewijzen harer veelomvattende-fcheidn
kennis nagelaten. De beroemde vrouw, die in 1647 te Frankfort geboren was , Ilierf in 1717 op een landhuis niet ver van
tlmJlerdam , alwaar zij met de door haar zoo wél verdiende
eer begraven is.
MARIA ME RSAN

Den Heere Redacteur der Yaderlandfche Letteroefeningen.
Wel Edel Heer!
Ui

V" el nimmer zou het ook mij in den zin gekomen zijn, de
reeds befiaande vertalingen van B 0 R GE R ° s klaagzang aan
den Rijn met nog eene te vermeerderen, indien niet het lezen
eener Griekfche overzetting van denzelven door den Wel Ed.
Heer M. v A N DEN BRAN DELER, Med. Doct. te Dordrecht, geplaatst in UEd. tijdfchrift van Mei 1838, N°. VI,
in mij den lust had opgewekt, om ook eene Griekfche vertaling van dien zang te beproeven. Bij deze echter heb ik
aan het metrum fapphicum de voorkeur gegeven boven het
metrum alcaicum, waarin ik de Lacijnfche had bewerkt. Gelijk vroeger voor deze Latijnfche, door UEd. geplaatst in
N. XVI, Dec. 1837, zoo verzoek ik insgelijks voor de
Griekfche vertaling eene plaats in UEds. tijdfchrift. Ook bij
de Griekfche, die, gelijk de Latijnfche, even veel regels als
Hhh
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het oorfpronkehlke telt, heb ik mij weder, zoo veel moge ljk, hieraan gehouden.
Ik heb de eer mij te noemen,
Wel Edel Heer 1
TVoerden,

UEd'. dienssw. Dienaar

16 Augustus 1838.

J. G. H. REUDLER,

V.D.K.
Y. D.
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VERORDENING VAN DEN VORST VAN SCHWARZBURG - SONDERS -

HAUSEN, BETREKKELIJK LIET IN 'T OPENBAAR TOEDEELEN
VAN LIGCHAMELIJKE STRAFFEN, GENOMEN 10 SEPTEMBER

1834.

„ Het is eene hoogstdroevige noodzakelijkheid, wanneer fa„ gen als llrafmiddel moeten worden aangewend. In de ge
vallen, dat de toedeeling daarvan niet te vermijden is, Iaat-„
„ zich nogtans de openlijke voltrekking der firaf niet regt
vaardigen. Zij onderdrukt het eergevoel, en met hetzelve-„
het berouw,, de eerlle fchrede ter verbetering des misdadi„ gers ; zij werkt hoogstnadeelig op de meestal zeer gemengde
„ toefchouwers , en heeft niet zelden , in flede van overtui
ging van het verwerpelijke der gefirafte daad, Hechts me--„
„ delijden met den dader en afkeuring van de geftrengheid
„ der wetten en des regters ten gevolge. Ik gelast diensvol„ gens de affchaflïng der openbare traffen," enz. Eere zij
den menschkundigen, menschlievenden en wijsgeerigen Vorst
Mogt zijn edelaardig voorbeeld navolging vinden

DE ONDERAARDSCHE HERBERG TE PETERSBURG.
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Te Napels flapen de Lazaroni des nachts op Vraat, te Petersburg onder den grond; gelijk dan ook de flaapplaats hunner medebroeders, bij de koude van het klimaat, zoo als men
begrijpt , voor hen niet zeer verkieslijk zou zijn. Deze onderaardfche nachtherberg bevindt zich onder eene fchoone
zuilenrij van Ionifehe bouworde op de Hooimarkt. Men verbeelde zich twee of drie gewelven, op pilaren en bogen rus.
tende en door rook en damp geheel zwart beilagen. In de.
zelve (iaat eene groote kagchel , welker opening, als de krater van den Vefuvius, vuur en rook fpuwt. Hoopen ftroo
verwachten ieder, die hier van zijnen arbeid wil uitrusten
en zich aan den flaap overgeven. Het valluik van dit duister verblijf opent zich dienstvaardig, en biedt eiken vermoeiden voorbijganger eene vrijplaats aan. Dit groote ketderhol is de algemeene flaapplaats van handwerkslieden, ter
markt komende boeren en anderen uit de arbeidende klasfen,.
die zich van alle kanten daarhenen begeven, hetzij omdat zij
geene andere legerflede hebben, of wel omdat zij zich de
moeite befparen willen, naar hunne hutten terug te. keeren,
die niet zelden van vijf tot tien werften verwijderd liggen,
en van waar zij zich dus bezwaarlijk vroeg genoeg weder
naar hunnen arbeid zouden kunnen begeven. Eer men zich
door dit valluik in de onderwereld laat nederdalen,, heeft men
in de tegenoverliggende kroeg dikwijls te veel gedronken, en
vergeet bij het afwaarts (tijgen fomwijlen de wetten van het
evenwigt. In dat geval wordt de legerflede wel eens wat hard;
doch dit belet niet, dat men eenen gerusten flaap geniet. Een
Rus blijft íleeds liggen, waar hij ne@rgevallen is. Naast den
portier vindt men eenen nationalen restaurateur, waar afval
van vleesch en visch , olie- en andere koeken, benevens meer
dergelijke fpijzen, te krijgen zijn. Tegen vijf ure 's morgens
gaat de fpelonk open, en alsdan rijst eene dikke dwalmkolom , uit allerlei foorten van uitwafemingen zaamgefteld, naar
boven. Duizenden van geoalten , de eene al zonderlinger
dan de andere, ílijgen uit den fehoot der fchimmenwereld
op, en gaan weder aan hun handwerk of andere bezigheden.
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De bakkers te Lyon verzochten eens den Directeur der Policie D U GA S, den prijs van het brood te mogen opflaan.
Deze liet hen vertrekken met het befcheid, dat hij de zaalin overweging zou nemen. In het heengaan legden zij on.
bemerkt eene beurs met 200 Louisd'or op zijne tafel. Toen
zij, eenige dagen later, andermaal naar den uitflag van hun
verzoek kwamen vernemen, ontvingen zij het volgende antwoord : „ Ik heb mij zeer verheugd over de 200 Louizen ,
„ welke ik gevonden , en welke gij ongetwijfeld ílechts daar.
om op mijne tafel gelegd hebt, opdat ik ze onder de ar„ men zou uitdeelen; en daar ik hieruit tevens gezien heb,
„ dat uwe winften u in flaat Rellen, reeds nu zulke aan
zienlijke aalmoezen te geven, acht ik het onnoodig, ten-„
,, nadeele der armen, den prijs van het brood te laten ver
-„hogen."

DUBBELZINNIG COMPLIMENT.

Generaal F o s s, een Amerikaansch Officier en voorflander
van de vrijlating der Negerflaven, hield onlangs , bij eene.
daartoe betrekkelijke gelegenheid, eene aandoenlijke redevoering aan de kleurlingen der plaats. Naderhand werd te dezer zake door hen aan den Generaal een feestmaal gegeven ,
en een der gastheeren , die een toast moest inítellen , wilde
te verftaan geven, dat de Generaal, hoezeer een Blanke,
nogtans de grootste genegenheid voor de Zwarten koesterde.
Hij fond derhalve op, en riep: „ Op het welzijn van den
„ Heer Generaal F o s $ 1 Hij heeft een wit vel, maar een
,. zwart hart."

JOHN COCKERILL.

E en Duitsch Schrijver,

van dien
„Ook
fchildering:
treffende
beroemden fabrikant de volgende
dien
gezien,
Luik
ik
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heb
den Heer J o H N CO C it ER! L L
der
koning
en
keizer
man,
den
ouden,
zonderlingen
kleinen,
industrie, daarhenen wandelende in zijn grijs rokje, gelijk wijlen zijn mededinger in een ander vak , N A P 0 L E 0 N. WanTH EODOR M U G G E, geeft
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neer eens de gefchiedenis der negentiende eeuw het licht zien,
en het leven der volken, den gang der befchaving zal fehl!deren, alsdan zal de naam van J O HN COCKERILL , als eene
fier der eerfie grootte, met helderder luister fchitteren, dan
die der geldöligarchen, der fiaatsleeningsmannen , der R o T HSCHILD'S, HOPE'S, AGUAD o's enz. Welk land bestaat
er , waar niet j on N CO C K ER ILL fabrijken aangelegd , de
kunstvlijt opgebeurd, nieuwe ontwerpen in het leven geroepen, en aan duizenden nijvere handen werk verfchaft heeft?
In de wedloopen zegevieren zijne rosfen; bij kunsttentoonflellingen behaalt hij het eermetaal, en alwat uit zijne groote
werkplaats te Seraing, waar meer dan veertig iioommachines
en vele honderden kunstrijke menfehenhanden voor zijnen roem
arbeiden, te voorfchijn komt, draagt den Rempel der hoogfte
volkomenheid. Deze kleine, rustelooze man, onder wiens
grijzen fchedel aanhoudend de grootíte ontwerpen rijpen , die
lakens maakt en fpelden , ftoomfchepen , fpoorwegen en roksknoopen, is de vriend en weldoener zijner medeburgers, en
ftort zegen en welvaart over hen uit "

DE OPENHARTIGE GELEERDE.

FL

U m E's Gefchiedenis van Engeland was een zoo winstgevend artikel voor de boekverkoopers geworden, dat zij, toen
hij zich met een aanzienlijk vermogen naar Schotland terug.
begeven had, hem met brieven beftormden, en door de voor
aanbiedingen tot voortzetting van zijn werk poogden-deligt
te bewegen. In den beginne verontfchuldigde HUME zich in
algemeene bewoordingen ; maar toen men hem nog aanhoudend voort bleef kwellen , fchreef hij eindelijk dit kort en
bellisfend antwoord: „ Ik kan in uwe voorflagen noch nu
„ noch immer treden, en zulks om vier afdoende redenen:
» ik ben te oud, te dik, te lui en te rijk:'

EEN SPIJKER OP ZIJN' KOP GESLAGEN.

Tegen het einde van den Amerikaanfchen oorlog noemde
een Lord in het Hoogerhuis den toenmaligen Kanfeller van
den Exchequer Lord N O R T H : „ this thing of a Minister:'
Eenigen van Lord N ORT H's vrienden drongen bij hem aan,
voor deze beleedigende uitdrukking perfoonlïjke voldoening
,
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te vorderen. Bedaard gaf de Minister ten antwoord: „ Dat
zal ik ook, en wel door op mijnen post te blijven; want ik
weet, zijne Lordfchap heeft anders niets tegen mij, dan dat
hij wenscht — het ding te zijn, dat ik nu ben."

LEVEN OP DEN SPOORWEG.

De Heeren L Y ON S, Rij tuigfabrikanten te Utica in de Ver_
eenigde Staten, bouwen tegenwoordig een beweegbaar dorp,
dat voor den ftoomweg tusfchen Utica en Syrakufe beflemd
is. De Compagniefchap, welke dezen weg doet aanleggen,
heeft op denzelven twee floommachines in werkzaamheid,
welke de palen, waarop de baan gelegd moet worden, inheijen en op de vereischte hoogte afzagen, waarna de fchee.
nen geplaatst worden en de machines verder trekken. Het
door ons vermelde dorp nu beslaat in een aantal nette, op
rollen ftaande huisjes , die achter de floommachines aangehaakt worden, en voor de werklieden aan den weg beftemd
zijn. — Zoo is er oponthoud noch tijdverlies, voegt eene
Amerikaanfche Courant bij dit bergt; en misfehien zullen
wij het nog beleven, dat men, met zijne flesch in de hand,
een' bezemíteel tusfchen de beenen neemt, en zoo, op de
oude hekfenwijs, door de lucht vliegt!

DE PORTUGESCHE HONDEN.

H

onden van fijnen (maak zwerven rondom de wijngaarden,
en staren met gretigen blik op dat verloren paradijs. Zij zijn
groote liefhebbers van druiven; en Hokken, tot dat einde
aan hunne halsbanden gehecht, beletten hen, de wijngaarden
in te dringen. Deze Bagchus - neiging is de voorname oorzaak van den geweldigen toevloed van honden naar Lisfabon,
gedurende de zomermaanden ; waarom de eigenaars der wijngaarden aan gene zijde, zoodra de druiven beginnen te rijpen, de honden met geweld wegdrijven naar de hoofdpad.
Hier, in hongerige troepen rondzwervende, zijn zij van groot
nut in het zuiveren der firaten van die affchuwelijke onreinheden, welke anderzins tot eene ondragelijke hoogte zouden
ophoopen, en ligt pestziekten aanbrengen. In dit opzigt zijn
ook de flerke noordewindsvlagen een weldadig hulpmiddel.
INVAL.

Menig bruidegom maakt op zijnen huwelijksdag eigenlijk zijn
testament; want zijn ja voor het trouwaltaar is niet zelden
zijn laatfte wil. En mag men er niet bijvoegen, dat dit ja
giet eens de wil van menig' bruidegom is ?

MENGEL WERK.
DE BELEGERING VAN WOERDEN DOOR DE SPANJAARDEN
IN DE JAREN

1575 EN 1576.

Door
J. G. H. REUDLER,

Predikant te Woerden. (*)
De tachtigjarige worilelilrijd onzer vaderen tegen het magtige Spanje wordt niet alleen door den Nederlander, maar
ook door den vreemdeling voor eene der merkwaardfgfte gebeurtenisfen in de nieuwere gefchiedenis gehouden. Men ziet
de verdrukte menschheid hare edelste regten in befcherming
nemen, en met de hulpmiddelen eenerberadene wanhoop over
geweld en dwingelandij zegevieren. Fen zwak volk vat, zijns
ondanks, doch door den nood gedrongen, de wapens op tegen eenen der magtigfte Koningen van zijnen tijd, om voor
burgerlijke en godsdientlige vrijheid te 11rijden; en met al zij
dezelfde Vorst niet in flaat, dezen oorlog ten-nemagtis
einde te brengen. Zeven kleine gewesten fcheuren zich van
hem los, en vormen eenen jeugdigen Staat, die door een.
dragt en inwendige kracht groot wordt. Bij eene plegtige
uitfpraak wordt de dwingeland van zijnen troon ontzet, en
de magt des volks neemt toe, naarmate de zijne verzwakt.
Vergeefs verfpilt hij zijne onmetelijke fchatten aan eenen oorlog tegen Nederland, dat niet dan voordeelen daarvan trekt,
omdat het in het genot der vrijheid, voor welke de Neder
flrijdt, door koophandel en zeevaart tot grootheid en-lander
aanzien oprijst. (1)
Van de Nederlandfche gewesten was het inzordencc.id Holland, hetwelk een voornaam deel had aan de affchudding van
het Spaanfche juk. Van Holland uit gelukte het den Nederlanderen om haar tot fiand te brengen. IIet was het middel
tegen Spanje; en, fchoon zelfs met-puntvadeof
(*) Voorgelezen in het Departement Woerden der Maat
Tot Nut van 't Algemeen.
-fchapij
1 ii
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afwisfelende kans tegen den vijand flrijdende, kon hij zich
echter op den bodem van dit gewest niet lang flaande houden. Want gelukte het hem ook ginds of elders eene flad te
behouden of te heroveren, elders weder deed een hardnekkige tegenhand, bij gelijktijdige tegenfpoeden, die hij in andere gewesten leed, hem den moed verliezen , en, tot zijne
fchande en vernedering, zag hij zijne felae pogingen zelfs
ter herwinning van dit gewest op den beraden' moed en ftandvastigheid van deszelfs bewoners fchipbreuk lijden.
De laatfte ftad, in Holland door de Spanjaarden belegerd,
was het aan de grenzen van dit gewest gelegene LYoerden.
Zijne uiterfte kracht fcheen de vijand te willen infpannen , om
deze plek gronds te heroveren. Zij had eerst op den 8 Augustus 1572, nadat, behalve vele andere íleden, ook Gouda
en Leyden en zelfs reeds Oudewater waren voorgegaan , de
zijde van Spanje verlaten, en was met meer andere Hollandfc he Reden , die federt de inneming van den Br/el op 1 April
1572 den Prins waren toegevallen , tot het verbond toegetreden, hetwelk op den 15 Julij 1572 te Dordrecht door de Staten van Holland gefloten was tegen de overheerfching van den
Hertog VAN A L V A. De reden van dezen vertraagden over.
gang was , behalve in andere oorzaken , mede daarin gelegen ,
dat Toerden niet alleen onder het gebied fond van den Koning van Spanje, maar ook, dat hetzelve (in vorige eeuwen
eene afzonderlijke heerlijkheid geweest zijnde, doch in lateren
tijd aan het Graaffchap Holland gehecht) federt 30 Julij 1558
verpand was aan E RI K, Hertog van Brunswijk, die als krijgs
overl}e in de Nederlandfche oorlogen den Koning van Spanje
diende. In weerwil van Utrechts nabijheid, hetwelk nog de
zijde van Spanje hield, had Woerden, op aanzoek van Gouda,
dezen flap gewaagd en dit offer aan Holland gebragt , hetwelk bij den overgang dezer fad groot belang had, omdat
zij , als grensvesting, dit gewest aan deze zijde tegen de aanvallen der Spanjaarden dekken konde, gelijk zij dan ook van
nu af met troepen verlierkt en in flaat van verdediging ge
werd. (2)
-bragt
Eerst onder het bewind van Don L o vi S D E RE Q U Es E N S, die ten jare 1573 A L VA als Landvoogd over de Nederlanden opvolgde, kwam de beurt der belegering aan Woerden. Gelderland en Friesland waren weder onder de gehoorzaamheid des Konings teruggebragt, en Utrecht had de zijde
van Spanje nog niet verlaten. De Stadhouder der beide eerst-
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genoemde gewesten, GIL LIS VAN B A R L A I M O N T, Heer
van Hierges, rukte in 1575 met een leger Holland in. Men
meende toen, dat hij het op Gouda had toegelegd; doch onverwachts berende hij Oudewater, hetwelk, na een beleg van
drie weken, op 7 Augustus 1575, flormenderhand ingenomen
en gruwelijk gemoord en geplunderd werd. Op 12 Augustus
kwam hij voor Schoonhoven, hetwelk, beducht voor Oudewaters lot, met den vijand in onderhandeling trad, en op 24
Augustus aan hem overging. Algemeen was het vermoeden,
dat hij het op de belegering van Woerden zou toeleggen. Men
had hier in tijds zorg gedragen, om hem wederrand te kunnen bieden, en niet, even als te Oudewater en Schoonhoven,
uit vrees voor verlies van hooibouw en graanoogst, verzuimd, de dijken en kaden te doorfteken, maar aan 's Prinfen
last voldaan, en al de landerijen rondom de flad onder water
gezet. Daarenboven was zij van levensbehoeften rijkelijk
voorzien , en had eene goede bezetting van krijgsvolk , onder
het opperbevel van Jonkheer R 0 E L O F VAN STAKE NB R O E K, zoodat zij in dezen (laat van verdediging den vijand
geruster fcheen te kunnen afwachten. (3)
Evenwel vreesden eenige ingezetenen voor Oudewaters lot,
en lieten niet onduidelijk blijken , dat zij , op het voorbeeld
van Schoonhoven , liever met den vijand te Utrecht in onder
zouden willen treden, dan zijne komst herwaarts-handelig
afwachten. Prins w 1 L L EM, hiervan onderrigt, zond eenen
eigenhandig gefchreven' brief, gedagteekend 29 Augustus 1575,
uit Dordrecht, aan den opperbevelhebber en de regering der
flad , waarin hij eene onderhandeling met den vijand als ge
kwade gevolgen voor ingezetenen en foldaten-varlijken
voorf'telt, die daardoor in groote ongelegenheid zouden komen. Ernftig beveelt hij hun, dat zij naar zulke burgeren
onderzoek doen, en alle kwaadwilligen, of waarop men eenig
wantrouwen heeft, zouden laten vatten, en van flonden af
openbaarlijk de flad uitleiden, om te gaan waarhenen zij wilden , het zij naar Reden en plaatfen , hem, het zij den vijand
toegedaan , indien zij dit liever wilden, daar zelfs dit laatfte
beter was , dan dat zij in de flad blijven zouden. Hij liet
dezen brief met duizend pond lonten vergezeld gaan, en beloofde, hun voorts allen mogelijken bijftand te zullen ver.
leenen. (4)
In eenen anderen brief, van wege de Staten van Holland
onder dezelfde dagteekening en mede uit Dordrecht gezonIii 2
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den, werden de bevelhebber en de regering der had ernftig
opgewekt , om , indien zij door den vijand mogten worden
belegerd of ingefloten , alsdan te willen bedenken , dat zij ,
als medelid van het verbond , hetwelk onlangs tusfchen de
Reden van Holland en Zeeland gefloten was , (5), goede opzigt en orde zouden houden , om hunne had getrouwelijk
onder de gehoorzaamheid van den Prins , tot dienst en wel_
vaart van het land, te willen helpen bewaren. Zij voegden
daarbij de belofte, alles tot bijftand en ontzet der had te
zullen aanwenden, en vergunden hun, om zich op lands kos_
ten van alles te voorzien, wat tot onderhoud der bezetting
en ingezetenen , alsmede tot het opdoen van voorraad , zou
noodig wezen, hetwelk hun door het land vergoed en zon.
der eenige moeite of korting zoude terugbetaald worden. (6)
GILLIS VAN BARLAI;IIONT kwam zelf nietvoorWoerden, maar zond zijnen fchoonbroeder, den Graaf v A N nz E G E N , die aan zijne zuster gehuwd was, met een gedeelte
van het leger voor de had, daar een ander gedeelte van het.
zelve door den Landvoogd naar Braband was ontboden, van
waar deze eenen togt naar Zeeland voorhad. ME GEN floeg
het beleg voer Woerden op den 8 September 1575; maar,
de had niet kunnende naderen, omdat de meeste landen door
het openen der. fluizen overfiroomd waren, (7) liet hij van
verre rondom haar zeven fchanfen opwerpen, (8) ten einde
de toegangen tot de had te beletten en haar den toevoer van
levensmiddelen af te fnijden, voornemens zijnde haar te be.
naauwen en door hongersnood tot overgave te noodzaken.
De belegerden gaven bij eenen brief van 12 September kennis aan den Prins van V? E G E N's komst, en tevens de ver
hunner bereidwilligheid , om den vijand wederftand-zekring
te bieden. De Staten, door den Prins van den inhoud dezes
briefs onderrigt, gaven, in hun antwoord van 15 September
uit Dordrecht, hunne blijdfchap te kennen over de flandvastigheid, die zij betoonden, vertrouwende dat zij daarbij vol.
harden zouden, en belovende alles tot ontzet en bij fiend te
zullen aanwenden. Alle buitengewone uitgaven , het zij in
geld of andere behoeften tot onderhoud van het krijgsvolk,
namen zij voor lands rekening. Doch daar het niet raadzaam
was, om in deze tijden door de vijandelijke fchanfen heen
veel gelds naar de had te zenden, zoo gaven zij verlof tot
het flaan van tinnen of koperen munt, gelijk in andere belegerde lieden, als Leyden en dlkrnaar•, ook gefehied was,

DOOR DE SPANJAARDEN.

809

onder belofte, dat alle penningen, die ten behoeve der bezetting mogten worden uitbetaald , door het gemeene land In
gangbare munt zouden worden teruggegeven. De Staten von.
den het mede geraden, dat men zich van een vertrouwd per.
foon zou bedienen , door middel van welken zij gemeenfchap
met de flad onderhouden konden, omdat het altijd gevaarlijk
was , dat de belegerden hunne meening en begeerte in ge..
fchrifte te kennen gaven; want, als de bode in 's vijands handen kwam , zou dit voor hunne belangen zeer nadeelig wezen. Zij waren derhalve van oordeel , dat men df alle bood.
fchappen liever mondeling door vertrouwde lieden, van eenen
eenvoudigen geloofsbrief voorzien, zou laten overbrengen,
df dat men zich het zij van eenige andere teekenen, het zij
van vreemd letterfchrift zou bedienen. (9)
Ingevolge het door 'elands Staten gegeven verlof, werd
gedurende het beleg voor zevenduizend gulden aan tinnen
geld te Woerden gemunt, hetwelk naderhand door het land
vergoed is. Hetzelve was van eene vierkante gedaante, ver toonende in het midden het wapen der ílad, rondom hetwelk
men leest: pro 4ris et Focis, (voor Godsdienst en Vaderland) met eenen flempel daarop gellagen; de wederzijde was
glad en effen. Deze noodmunten waren gangbaar voor 40,
20, 10, 5, 4, 2 en 1 fluivers, en ééne, waarop geene be.
paling van waarde ftaat uitgedrukt. (10) De belegerden wisten zich, behalve van dit, ook nog van meer andere voor.
deelen te bedienen. Zij hadden, buiten de toenmaals nog in
wezen zijnde Goudfche of Kromwijker poort, op de hoffan.
den of Veenkuilen nabij den dijk van Bulwijk, eene fchans opgeworpen, met welke zij, door middel van eene vaart of
graft, die van de fadsgracht derwaarts leidde, gemeeufchap
onderhielden. Van deze fchans, die zij gedurende de ganfche
belegering hebben behouden, voeren zij met platbodemde
fchuitjes over de lage landen van Bulwijk, het oost- en westeinde van Waarder en de lange weide naar Gouda heen en weder, en haalden van daar hunnen voorraad van levensmiddelen. (11) Behalve deze fchans hadden zij nog rondom de
(lad ter harer verdediging vijf bolwerken en twee flerke wal.
len opgeworpen, hetwelk hun de vijand niet had kunnen beletten , hoe dikwijls hij dit ook beproefd hadde. Hij zocht
wel door eene zoo naauw mogelijke influit-.ng allen toevoer
van levensmiddelen af te fnijden; maar tttsfchen des vijands
fchanfen door waagden zij het, om, onder zijn oog, terwijl
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hij hen toeroepen en ook met klein gefchut bereiken konde,
41 weken lang hunne levens- en krijgsbehoeften van Gouda
te halen, welks krijgsoverfie , Jonkheer A D R I A A N V A N
S W I E T E N, door middel van duiven, verflandhouding met
hen onderhield. De foldaten te TVoerden kenden hunne fluiphoeken, langs welke zij des nachts tusfchen de vijandelijke
fchanfen met kleine roeifchuiten wisten door te komen. Zoo
gelukte het hun in Maart 1576, op de Teecht tusfchen Utrecht
en dinflerdam eenige vaartuigen meester te worden, en het
volk, dat zich daarin bevond, gevangen te nemen. Door
het beleid van den Prins en de Staten werden zij , toen er
door het langdurig beleg gebrek kwam , van levensbehoeften
voorzien. Doch het gebeurde , dat de aanvoerders, nadat de
aanvoer gelukkiglijk was binnengekomen, in het terugkeeren
eenigen aanfloot leden, waarbij zij evenwel weinig volks ver
terwijl daarentegen de vijand wel drie tegen ben één-loren,
verloor. Doch toen in Mei 1576 de Prins andermaal last had
gegeven, om de flad van leeftogt te voorzien, waren de vijanden te voren daarvan verwittigd. Deze verflerkten zich
met vele kleine vaartuigen, en overvielen de fchuiten niet
levensmiddelen en die, welke tot geleide dienden en waarop
omtrent 80 foldaten waren, maakten zich daarvan meester,
terwijl de manfchappen deels gedood, deels gewond en deels
gevangen genomen werden. (12)
Nogtans verloren zij van binnen den moed niet. Alles adem
éénen geest, en eendragt maakte hen magtig tegen eenen-de
veel herkeren vijand, dan hunne bezetting groot was. Er
heerschte noch krankheid, noch oneenigheid tusfchen burgers en
krijgslieden. Er was geen hongersnood en zelfs naanwelijks
duurte in de clad. Zoo vele bewijzen van Goddelijken bij
maakten de beide Leeraren , die te dier tijd het pre--ftand
dikambt te TVoerden bedienden, zich ten nutte , om de belegerden tot flandvastigheid op te wekken. (13) Alles, wat
de Heilige Schrift tot vermaning, vertroosting en bemoediging bevatte, werd in de openbare godsdienflige vergaderingen der gemeente voorgehouden. (14) Nu eens werd zij
gewezen op de wonderbaarlijke verlosfing, welke den Israëlieten
door God befchikt werd , wien , toen de Syriërs ben beoorloogden en de flad Sarnaria bij eerie zware belegering door
duurte en hongersnood geprangd werd, door den Profeet ELIs A Bene buiten alle verwachting fpoedige verlosfing voor
werd; en ziet, des anderen morgens , nog vóór ht-fpcld

000E DE SPANJAALDEN.

811

aanbreken van den dag, werd door vier mannen, die in de
fchemering tot den vijand hadden willen overloopen, maar
hem niet meer vonden, de blijde tijding aangebragt, dat het
leger der vijanden was opgebroken. (15) Dan weder werd
de gemeente vertroost met het bemoedigende voorbeeld van
de verlosfing der inwoners van ,Jeruzalem , wien , toen s A NH E RIB, de Koning van /lsfyrië, de ftad belegerde, op het
gebed van Koning H 1 s K 1 A, door den Profeet JE S A JA voor
werd, dat S A N H E R I B in de í}ad niet komen, maar-fpeld
dat de Heer haar befchermen en uithelpen zoude; en ziet:

toen ging de Engel des Heeren uit, en (beg in het Asfyrifche
leger honderd vijf en tachtig duizend man. En toen zij des
morgens vroeg optonden, ziet toen lagen er overal doode lig
Koning van Isfyrië S A N HER I B, brak op,-chamen.Ed
trok heen , en keerde weder naar huis, en bleef te Nineve. (16)
Ten einde hen opmerkzaam te maken op de hand van God
in het verijdelen van de aanlagen dergenen, die den godvreezenden niet dan kwaad wilden, werd hun voor oogen gehouden het voorbeeld van DAVID, die, in zijne vlugt voor
S AU t, na door de Zefiten aan dezen verraden te zijn , op
het punt Rond om in de handen zijns vijands te vallen, wiens
volk hem en zijne mannen reeds had omfingeld, om hen te
vangen; doch er kwam een bode tot S A U L, zeggende: haast
u, en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen.
Toen hield S A U L op met D A V 1 D na te jagen, en trok heen, de
Filistijnen te gemoet; daarvan noemt men die plaats de rots
der ontkoming. (17) Meermalen vernamen de belegerden de
troostrijke taal , waarmede de Profeet JE s AJ A de inwoners
van ,Jeruzalem had bemoedigd, toen zij door de Isfyriërs
bedreigd werden. (18) Of wanneer het den belegerden gelukken mogt, dat, midden door de vijandelijke fchanfen henen en als onder derzelver oogen , hun de levensmiddelen van
buiten werden toegevoerd, dan was het de voorzorg van God
voor den Profeet E L 1 A, waarop zij gewezen werden, wien,
bij eene voorfpelde droogte en daardoor ontflane duurte, de
raven in zijne afzondering, hem door God opgelegd, des
morgens en des avonds brood en vleesch bragten. (19) Met
zulke bemoedigende voorbeelden, welke de Heilige Schrift
voorfielt, verbonden zij nog andere troostrijke fpreuken, om
den moed der belegerden op te beuren en hen tot Itandvas.
tigheid op te wekken. (20) Zij verzuimden mede niet, om
ben opmerkzaam te maken op de voorregten , welke zij door
,
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de Hervorming genoten. Zij dankten God voor hunne ge
aai; het Evangelie van den eerffen dag af tot nu-anefchp
toe, en hadden het goede vertrouwen, dat Hij , die in hen begonnen had het goede werk, het ook volbrengen zoude tot op
den dag van Jezus Christus. (21) Wanneer zij om de belijdenis van de leer der waarheid door hunne vijanden gefmaad
werden, dan fnleekten zij met den Profeet: Ach, Heer!
Gij weet het; gedenk aan ons, en neem ons aan; want Gij
weet, dat wij Uwenthalve verfnaad worden. En het woord
des Heeren was hun tot vertroosting: Is het, dat gij u tot
mij houdt , zoo zal ik in ij tot u houden , enz. (22)
Zulke troostredenen behoefden zij inzonderheid gedurende
de laatfle zes weken van het beleg, toen de nood dringender
werd. Op den 10 Ju.ij 1576 zond x IER G ES zijnen fchoonbroeder ver{lerking van volk ten getale van omtrent duizend
man , en eenige fchepen , om daarmede de flad te benaauwen, zoodat in dezen tijd geen mensch bij dag noch in noch
uit de flad komen konde. Het fcheen, dat alle toebereidfelen gemaakt werden, om haar met geweld te overvallen en
er grof gefchut voor te brengen, hetwelk, volgens een door
de flad verfpreid gerucht, de vijand van het kasteel Yredenburg, te Utrecht, voor Poerden zenden zonde, om de had
te befchieten. In dezen tijd had er eene ontmoeting met den
vijand plaats, en wel op den 20 Julij , bij welke de belegerden zich dapperlijk kweten. In weerwil hunner naauwe
intluicing, dreven zij wel honderd koeijen, digt om de had,
bij dag ter welde in, die allengskers aan het luiden der klokken zoo gewoon werden, dat zij bij ieder voorval, op het
hooren van dit geluid, even als werden zij geroepen, hadwaarts liepen. Om hun vee voor 's vijands aanvallen te be.
fchermen , hadden de belegerden, omtrent een half kwartier
uurs buiten hunne wallen, aan de noordzijde der flad, eene
fchans, in het gemeen de Woerdfche Schans genaamd, opgeworpen. Het was op gemelden 20 Julij , dat eene groote
menigte der belegeraars hier verfcheen, voornemens zijnde,
zich met eenen ongemeenen roof van koeijen te verrijken ,
en daarmede hunne fchanfen te vullen. Doch met eenen
mannelijken moed werden zij door de bezetting der Woerd.
fche fchans en de toevloeijende fledelingen in hun voorne.
men gefluit en ijlings naar hunne fchanfen teruggedreven,
terwijl. zij van een getal van honderd koeijen Hechts zes buit
maakten , waarvoor zij zwaar moesten boeten met een ver-
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lies , zoo aan dooden als gekwettten, van omtrent 150 manfchappen van de bezetting; terwijl daarentegen van onze zijde
flechts één man fneuvelde en twee gewond werden, die eerst
later aan hunne wonden overleden. Opmerkelijk is het, dat,
gedurende het geheele beleg , niet één mensch in de Clad zóó
gefchoten of gekwetst is , dat hij te zijner genezing heelkundige hulp behoefd heeft; offchoon wet honderd malen
naar het volk op de wallen en bolwerken gefchoten werd,
en zelfs fommigen de looden kogels tegen borst en hals floe.
gen, zonder hen te kwetfen. Zelfs bij het opwerpen der
buitenwerken rondom de fiad werd niet meer dan één mensch
door den vijand , die dit zocht te beletten, getroffen met een'
kogel in het been.
Door deze naauwere infuiting der fad federt den 10 Juli
1576 fcheen de vijand zijn doel te zullen bereiken, om door
hongersnood de belegerden tot overgave te noodzaken. Alle
toevoer van levensmiddelen was afgefneden. Doch ook in
dezen nood werden zij op eene verwonderlijke wijze gered.
Bij den hoogen wateríiand door de overíirooming der landerijen, zoo wel in de fladsgrachten als in den Rin, die de
ftad in het midden doorfnijdt, mogt het den belegerden gebeuren, niet alleen een ongeloofelijk getal visfchen, inzonderheid fnoeken, te vangen, maar zij vloeiden hun zoo
zeer in menigte toe, dat men ze met netten uit het water
fcheppen en zelfs met de handen grijpen konde. Door Gods
wonderbaar beftuur werden zij gedurig gered en geholpen uit
den nood. De vijand, verbaasd over zoo vele voordeelen ,
als zij genoten, begon nu eens te dreigen met het lot van
Oudewater, waartoe zijne zwaarden reeds waren gefcherpt,
dan weder tot zachtere middelen zijne toevlugt te nemen, en
hun voor te fielen, om in den fchoot der Kerk, die zij ver-.
laten hadden, weder te keeren, wanneer hun alles vergeven
en het vrede zijn zoude. Doch zij floegen geen acht Y.och
op zijne dreigingen noch op zijne vermaningen , omdat zij befloten hadden alles te wagen ter handhaving hunner vrijheid
en Godsdienst.
De versterking van krijgsvalk, hetwelk gedeeltelijk zijne
legerplaats op het veld had opgeflagen, alsmede de aanvoer
van vaartuigen, om de van rondom overítroomde fl:ad te beter te kunnen, naderen, gaven meer dan genoeg te kennen,
dat het den vijand ernst was geworden, haar met geweld aan
te grijpen. Zijn leger, hetwelk zoo uit Spanjaarden als Wa-
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lea en Hoogduitfchers betlond , was omtrent veertienduizend
man clerk, en talrijk genoeg, om eenen aanval op de flaci te
wagen. De regering draalde niet, om van dezen verergerden
toehand der flad op den 11 en 12 Julij aan de Staten van
Holland kennis te geven, en op bijftand tot ontzet der ftad
aan te dringen. In hun antwoord van 13 Julij uit Delft beloofden de Staten daartoe alle vlijt te zullen aanwenden , en
hen voorts in alles te zullen .onderfieunen. Wat aanging de
overzending van geld tot betaling van het krijgsvolk, ant.
woordden zij , dat, offchoon zij dit niet raadzaam oordeelden, zij nogtans voor eene halve maand foldij zenden zouden,
mits de regering hun Hechts kennis gave, dat zij Of het mogelijke gevaar van het verloren gaan der penningen bij de
overmaking voor hare rekening wilde nemen, óf dat zij te
Woerden eenige gelden zoude weten te ligten , welke door de
Staten terftond weder uitgekeerd zouden worden. Zij hielden verder aan, dat er goede orde zou worden geteld op het
(laan en uitleveren van het tinnen geld tot verdere betaling der
foldaten , hetwelk haar door de regeringen van alle íteden in
Holland zonder eenige weigering of korting zou worden vergoed, volgens eene akte, die zij bij hunnen brief infloten. (23)
Hetzelfde beloofden de Staten bij een volgend fchrijven van
den 17 Julij , en bevalen, daar het niet mogelijk was in
dezen tijd eenige penningen tot betaling van het krijgsvolk
binnen de flad te zenden, het houden van goede orde op
het haan en uitleveren van het tinnen geld, en zorg te dragen, dat geene waren of goederen door de ingezetenen tot
hoogere prijzen aan de foldaten voor het tinnen geld verkocht werden, dan of zij met echte munt werden betaald,
omdat hetzelve voor goed gelden , en aan de inwoners door
de regeringen van alle Reden in Holland zou worden te goed
gedaan. Ernftiglijk werd mede aangedrongen op het onder
goede gemeenfchap en eensgezindheid met den-hondeva
en
het kriiggvolk ter bewaring der flad. (24)
bevelhebber
eenen
lateren
brief van den 10 Augustus gaf de regering
Bij
en ítandvastigheid te kennen,
getrouwheid
hare
nieuw
op
om de flad I'Voerden ten dienste des lands te willen behouden, waarover deze, in hun antwoord van den 13 Augustus
uit Delft, hunne blijdfchap en dank betuigden. Zij beloofden
niet te zullen nalaten, den I.Tsfeldijk eerstdaags te doen openen , waartoe reeds eenige gemagtigden benevens J A N J A N s Z.
van Woerden waren uitgezonden, die dit metderdaad be-
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werkflelligen zouden , en waartoe de regering van, Gbüda had
aangenomen alle hulp en 'bijfand te zullen verleenen.' Maar,,
ten einde de belegerden nog,beter gerust. te Qellen, en hun
te verzekeren, dat hun ontzet nabij moest zijn , zonden de
Staten aan den Opperbevelhebber en Hoofdlieden het dubbel
van twee onderfchepte brieven des vijands , den eenen van
den krijgsoverfte V E R D U G o, en den anderen uit Brugge
gefchreven op den 6 Augustus, uit welker inhoud dè belegerden zien zouden de groote veranderingen en oproerigheden , die in Braband, Vlaanderen en in die omftreken- gerezen weren, en waarvan men veel goeds voor deze landen te
wachten had. (2),
Door deze tijding verkregen de belegerden eenen Uraal van
hoop op het ontzet der Trad , waartoe de, uitzigten ',tot 'hiertoe nog duister waren gebleven. Door .den nood gedrongen,
hadden Holland en Zeeland zich vergeefs aan Engeland dver.
gegeven, toen• de plotfelinge dood van den Landvoogd k EQ U E s EN s, op den 5 Maart, 1576-, de Hollanders en Ze u,ven deed hopen, .dat» de Raad: van irate, - die terítond na
zijnen dood het opperbewind im tanden hid genomen, den
qorlog zoo ikerk niet zou voortzetten. Dit gefehiedde ech=
ter, en op den' 29 junij ging Zierikzee, na een beleg van
acht maanden, aan den vijand over. Doch het krijgsvolk ,
betwelk voor _Zierskrzee had gelegen, floeg aan het muiten,,
roofde en plunderde het platte land van Schouwen , en trok
van daar ' naar- 'Brabarid en LZaanderen , alwaar hé;zelve de
fiad Aalst op - den 26 Jülij overviel , 'en al het onderhoorige
land onder brandfchatting Relde. De Raad van State ver
hetzelve voor 's lands vijanden, en gaf verlof, om-klarde
zich tegen hen als tegen muiters ' te wapenen. Het was deze
oproerigheid , waarop de Staten van Holland in hunnen brief
van den 13 Augustus het oog hadden, en die niet alleen,
gelijk wij flraks zien zullen, de oorzaak is geworden van de
verlosfing der (tad, maar ook ten gevolge gehad heeft, dat
de oorlog tegen Holland en Zeeland niet langer kon worden
voortgezet.
Maar, eer nog het uur der verlosfing geflagen had, beproefden de beide Leeraren nog één middel, om op her gemoed des vijands te werken. Onder deszelfs troepen waren
er, die, uit Duitschiand geboortig, de leer van LUTHER
toegedaan waren. Het waren deze, op welke zij meenden
einigen indruk te zullen maken door de toezending van eenen
:

-

-

-
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brief, (26) in welken zij deze belegeraars vermaanden, zich
niet langer in vijandfchap • te willen Rellen tegen hen, wien
God de kennis van het rèine Evangelie gefchonken had, omdat zij in dit geval tegen God en zijn woord Breden, en
toch nimmer hun doel zouden bereiken. Men had aan deze
zijde vast liefoten, nimmer van de eenmaal gekozene
dienst af te wijken. Zij werden in dezen brief vermaand tot
geloof aan het Evangelie, en het bewijzen van opregte vruchten der boete, door van dezen oorlog af te zien, omdat zij
niet verpligt waren, ten •koste van hun geweten eenen eed
te houden, dien zij den Koning hadden gezworen, wanneer
bij hun beval, om tegen God en zijn woord te !rijden. Zij
werden 'gewezen op die krijgsknechten, die aan her bevel
van hunnen Koning s A u L niet wilden gehoorzamen, om den
priester A C H I M E L E c H en de overige priesters van Nob ce
dooden, omdat bij DAVID op deszelfs vlugt voor s A u L
met fpijs en een zwaard had bijgeftaan. Doch n o è G, de
Edomiet die A C H I M E LE C H's daad aan S A U L had verraden , was bereid om aan 's Konings last te voldoen , en dood.
de ynet het zwaard 85 priesters met al de inwoners van Nob,
over welk gedrag D A vi D zijne verontwaardiging uitfprak. (27)
Aan dezen D o ë G moesten zij niet gelijk zijn, maar toezien,
wien zij dienden, en met deze zaak, volgens des Apostels
woorden, (28) niet den fpot drijven. Zij moestenbedenken,
dat zij in dit beleg tegen God zelven (reden, volgens zijn
woord. (29) Zij waren aan deze 'zijde 'wonderbaar tot hiertoe geholpen, en zouden, indien bet Gode ter eere en ten
hunnen beste diende, nog verder - geholpen worden; en al
ware het, dat hun Oudewaters of Schoonhovens lot befchoren
was, zij zouden toch niet in den fehoot der Kerke weder.
keeren, maar bij CH RI S tu S en zijn woord blijven.
,

Ontneemt gij ons ons goed,
Ons leven, eer en bloed,
Wij laten 't varen: gij
Wint niets hiermeé, daar wij
Het Godsrijk toch behouden. (30)
Zij floten dezen brief met den wensch aan de belegeraars ,
dat God hen bekeeren en hun daartoe zijnen geest ea genade
verleenen wilde. — Bij dezen brief waren gevoegd eenige
uittrekfels uit de fchriften van L U T H ER en andere Godge-
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leerden tot vertroosting der Christenen, die om de waarheid
des Evangelies vervolgd werden, en tevens te hunner aan.
moediging, om geweld met geweld te keer te gaan. (31)
Door de belde Predikanten onderceekend , werd deze brief,
met toeflemming van den Bevelhebber, de Regering en den
Raad der Dad, op den 16 Augustus gezonden aan den vijand
in de Kruisfchans. Men vermoedde toen nog niet, dat de
verlostang zoo nabij zijn zoude. De muiterij der Spaanfche
foldaten, die Aalst in Vlaanderen hadden ingenomen, veroorzaakte, dat het krijgsvolk, hetwelk Toerden belegerde,
naar Braband ontboden werd, om tegen 's Konings muitende
foldaten te velde te trekken.
In den avond van den 23 Augustus 1576, toen het beleg
der Dad juist op dien dag vijftig weken geduurd had, zagen
de belegerden eerst eenige boden komen aanrijden naar de
Kromwijken- fchans, en vervolgens deze met vaartuigen naar
fommige van de overige fchanfen gevoerd worden. Zij kon.
den nog niet vermoeden, dat de Graaf VAN MEG E N het
beleg zoo fpoedig zou opbreken; doch in den morgen van
Vrijdag den 24 Augustus, tusfchen 5 en 6 ure, werden zij
aangenaam verrast van het fchouwfpel, hetwelk de vijand
hun vertoonde, door het in brand Deken vah de Kromwijker.
en Polaner-fchanfen met de drie daarachter gelegene leger.
plaatfen, terwijl zij hem zagen wegtrekken. Dir fcheen het
fein te wezen tot den geheelen aftogt der vijanden; want
nog op denzelfden dag verlieten zij de overige naastbij, gelegene fehanfen en legerplaatfen,te velde, nadat zij ook dezep
in brand geíioken en met luider ftemme geroepen hadden:
't is pays! Doch de Kamerikker-fchans behielden zij nog
tot op den 10 September, Coen ook deze door de Spanjaar.
den verlaten werd.
Nog op denzelfden dag namen de belegerdende Kruisfchans
in , die voor hen het gevaarlijkfle geweest was , en groove
vreugde bezielde de ganfche burgerij, dat zij , na zoo lang
te zijn ingefloten geweest, eindelijk weder vrij was, en zich
onverlet buiten de poorten der Dad begeven mogt. Voornamel ij k drongen de jonge lieden de poorten uit, beflormden
de fchanfen, zamelden met vreugde op, wat de vijand daarin
mogt hebben achtergelaten, en droegen dit als in triumf
naar de Dad. Men vond onder anderen in de Kruisfchans,
behalve nog ander gereedfchap, eenige uitflekend groote net
en wel bewerkte tonnen of wijnvaten, waarvan men ver-
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woedde , dat zij beftemd waren geweest, om voor eenen form
te dienen, of daarboven eene brug in de fiadsgrachc op te
ílaan , ten einde over dezelve de ftad aan te vallen. Drie
dezer vaten werden, ter gedachtenis aan deze belegering en
verlosßnn., - achter het koor der kerk geplaatst, alwaar zij
tot op het afbranden van toren en kerk, op den 11 October
1672, gedaan hebben. (32). Dit, zonder toedoen van bondgenooten en buiten alle -verwachting voorgevallene, ontzet
der fad werd vermeld op de keerzijde der noodmunt, welke
voor veertig fiuivers gangbaar was geweest gedurende het
beleg, met de woorden: Anno 1576, den 24 Augustus, op
Bartholomeus dagh, is de ßad Woerden ontzet geworden door
des Heeren kragt; welke woorden daarop gegraveerd zijn. (33)
De verwarring des tijds gedoogde niet, de gedachtenis dezer
zonderlinge verlosfing door het in 't licht geven van eenen
fierlijken gedenkpenning te vereeuwigen. Kort na het beleg
werd een lied vervaardigd, hetwelk nog eene reeks van jaren in den mond der Woerdenaren was, en op den dag der
plegtige viering van het ontzet der fad openlijk plagt gezongen te worden. (34) Men bepaalde terflond eenen dankdag, die federt jaarlijks op den 24 Augustus met het losfen
van geweerfchoten plegtiglijk gevierd werd. (35) De Leeraren verzuimden niet, hunne gemeente te wijzen op de voor
onverwachte redding van de ftad Samaria, die-beldnr
in éénen nacht van de Syriërs verlost werd, of van Jeruzalem toen het Asfyrifche leger van s A NH E R I B, op het gebed
van us S K IA, gef agen werd, of van DAVID , die, in het
groottle levensgevaar, uit de banden van s A U L gered werd;
voorbeelden , welke zij reeds gedurende het beleg hunner gemeente hadden voor oogen gefield.
Zoo eindigde de belegering van Woerden door de Spanjaarden in de jaren 1575 en 1576, waarvan het aandenken
door het rampzalig lot, hetwelk de ftad in de jaren 1672 en
1673 heeft getroffen, fehier in vergetelheid was gekomen.
Maar ook het aandenken aan deze laaide gebeurtenis werd
op -nieu.iv verdrongen door Woci dens ramp op den noodlot
dag van 2k November 1813, toen 1Vederlands onaf ban--tigen
kelijjtheid van de Franfche heerfchappij duurder dan ergens
elders in ons vaderland te Toerden verkregen werd , waarvan
het aandenken althans velen onder u nog versch in het geheugen ligt.
,

,
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4anteekeningen.
(1) S Cu IL L ER, Gefchichte des dbfalls der vereinigten
Niederl. von der Spani/chen Regierung.
(2) Zie B. C 0 STE R u s, Historisch Verhaal, 1737. bi.
14-16. Bijlage bi. 388-393. (1707. bI. 8-10. Bijl. bi.
243— 246.)
(3) Zie CoSTERuS, t. a. p. bl. 42, 43. 167, 168. 244.
287, 288. (1707. bi. 29, 30. 91, 92. 145. 178.)
(4) Een affchrift van dezen brief werd mij in der tijd
goedgunflig verleend door den vaderlandfchen Geleerde, wijlen den Heer j A c OB US K O N I N G, die mij door de mede
ook van andere 'hiertoe betrekkelijke (tukken tot de-deling
bewerking 'dezer Voorlezing in flaac (lelde.
(5) Te weten op den 4 Junij 1575 te Dordrecht. Zie
WAG. Vad. Hist. Deel VII. bi. 20, 21.
(6) Zie dezen brief bij C o S T E R U s , t. a. p. bl. 407.
(1707. bl. 257.)
(7) Eene afbeelding van de (tad, gelijk zij zich vertoonde
gedurende het beleg, is op het Raadhuis te Woerden voorhanden.
(8) Deze zeven fchanfen waren gelegen en genaamd als
volgt:
Aan de noordzijde der (lad:
1. De Kamerikker - fchans , gelegen in het dorp Kamerik,
aan de noordzijde van den Rijn, op een klein uur afílands van
Woerden.
Aan de oostz ijde der (tad :
2. De Putkopper-fchans, mede aan de noordzijde van den
Rijn gelegen op de landen van Geestdorp, omtrent anderhalf
kwartier uurs aan deze zijde van het dorp Harmelen.
3. De Vosfen-fchans op de voor - hooglanden van den polder van Snelle, aan de zuidzijde van den Rin, omtrent een
kwartier uur gaans van Woerden , gelegen.
Aan de zuidzijde der (tad:
4. De Polaner - fchans , naar de zijde van Montfoort gelegen, op een kwartier uur afffands van Woerden.
5. De Kromwijker fchans , naar de zijde van Oudewater
gelegene, mede op een kwartier uur afttands van Woerden.
Aan de westzijde der (tad:
6. De Nieuwerbrugger - fchans , een uur gaans van Weerden gelegen, naar de zijde van Leyden.
7. De Kruis-fchans, aan de noordzijde van den Rijn, aan
-
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den oever dezer rivier en op eene vaart de Greft genaamd,
omtrent op een kwartier uur aftiands van Tl7oerden , gelegen.
Men noemde deze plaats nog in Iateren tijd het Blokhuis,
vermoedelijk omdat de flad door deze fchans het meest is ge.
blokeerd of ingefloten en benaauwd geweest. De brug, nog
beden ten dage onder den naam van Blokhuisbrug bekend, is
waarfchijnlijk dezelfde plaats, waar ten tijde der Spaanfche
belegering de Kruisfchans lag.
Onder deze zeven fchanfen was er niet ééne, van welke de
belegerden zoo veel te lijden hadden, als van deze laatfte,
waaruit de meeste fchermutfelingen met den vijand voorvielen. Zij was , met de fehans aan de Nieuwerbrug, hem zeer
dienflig, om den invoer van leeftogt en krijgsbehoeften te
beletten, welke de belegerden van Gouda zochten in te brengen. Na deze beide fchanfen was het de f' sten- fchans, die,
zoo wegens hare nabijheid aan de flad, als hare hooge ligging, den belegerden het meeste bezwaar veroorzaakte. Van
de overigen hadden zij zoo veel niet te lijden, deels omdat
zij verder van de flad verwijderd lagen , deels ook omdat zij
op lage en dras liggende landen waren opgeworpen , weshalve
zij den vijand alleen dienden om krijgsvolk daarin te legeren.
Zie co S TE R u a, t. a. p. bl. 'i23, 424. (1707. bl. 269.)
(9) Zie dezen brief bij C 0 s T E R us, t. a. p. bl. 408410. (1707. bl. 258, 259.)
(10) Zie over de noodmunten van 40, 20, 10 , 4, 2 (luivers, en over die zonder bepaling van waarde , V A N LOON,
Nederl. Historiep. Deel I. bl. 210 , en over die van 5 en 1
Íluiver DE V R I E S en D E J ON GE, Nederl. Gedenkp. 1829.
Plaat II. No. 2, 3. bl. 27.
(11) Zie coSTERvS, t. a. p. b1. 422, 423. (1707. bl.
269.) WAG. Pad. Hist.. Deel VII. bi. 66, 67. Vóór het
jaar 1672 fond op deze plaats een net lusthuis, hetwelk ge.
meenlijk de Schans werd genoemd, en welks eigenaar was
-

zekere AART JANSZOON VAN RIJNEVELSHORN, een
zeer geacht burger van Woerden, die ten. jare 1636, toen
aldaar eene befinettelijke pestziekte heerschte, waaraan op
éénen dag (10 Augustus) een der Burgemeesteren en zijne
huisvrouw flierven, en waardoor er fomtijds in één huis wel
twee of drie dooden waren, in het licht gaf: Fenne Christcijfcke aenfpraecke ofte vertroostinghe aen alle eenvoudighe burghers binnen Woerden in defe regeerde pest- tijden. Ingeflelt
door A. J. VAN R IJ N E V E L S N O R N. Gedruckt in 't jaer

ons Heeren 1636.
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(12) Zie c o s T E R u s , t. a. p. bi. 417-419. (1707. bi.
265, 266.)
CORNELIS VAN DER LAER en JOHANNES SA(13)
bedienden
gedurende de belegering het predikambt te
L, I G E R
De
eerfle
had reeds als Luthersch Predikant in de
1'Voerden.
flotkerk op het kasteel te Weerden in 1565 gepredikt, en was
federt de beeldtlorming in 1566, toen de f3ad zich bij den
overgang tot de hervorming voor de leer van LUTHER verklaarde, als Luthersch Predikant te Woerden aangeileld. De
laatile fchijnt eerst in of omtrent het jaar 1572, toen de ftad,
op den 8fien Augustus, onder voorwaarde der uitfluitende
oefening van L U T H E R's leer, aan 's Prinfen zijde overging ,
aldaar gekomen te zijn.
(Ik) Inzonderheid onderfcheidde zich J 0 WA N NE S 5 A L
GE R gedurende het beleg als handhaver van Godsdienst en
vrijheid. Reeds vóór het beleg had hij zich moedig verzet
tegen diegenen , die na den Oudewaterfehen moord van gevoelen waren, dat 'men liever met den vijand te Utrecht in
onderhandeling moest treden, dan zijne komst herwaarts af.
wachten. Waarfchijnlijk was hij wel de bewerker of geheime
oorzaak van het fchrijven van bovengenoemden brief door
Prins w I L L E M aan den bevelhebber en de regering der flad.
Althans zij , die hij door het ontraden eener onderhandeling
met den vijand had tegengellaan, eerden zijne bitterfte vijanden , en t visten in 1579 zijne ontzetting van het predikambt
te bewerken. — Na het beleg gaf bij de gefchledenis van
hetzelve in het licht, getiteld: Historia van der tijt der
fwaere belegheringe ende wonderljfcke verlosfanghe der ehristel?ffc.
ke gherneente der Jladt Woerden in Hollant, der dugsburchfche confesfion toeghedaen, Godt den Heere ter eeren ende
alle Christenen tot vruechden , ende den vervolgkers des heyli.
ghen Euangelioms ende den aenhanck des Paus tot boete,
-

kortelijck opghefchreven door J 0 H A N N E M S A L I G H E R, Pre.
digher aldaer. Chedruckt by D I E R I C K M U L L a M. Zie
een uittrekfel daarvan bij c 0 STE Rus , bi. 414-417. (1707.
bi. 233, 264.)
(15) II Kon. VII: 6, 7.
JESAJA XXXVII: 36, 37.
(16)
(17) 1 snug. XXIII: 27, 28.
JESAJA VIII: 9, 10.
(18)
(19) 1 Kon. XVII: 1-6.
Kkk
+.YIENGELW. 1838. NO. 16.
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(20) Als: Pfalm LXVIII: 20, 21. LXXVI: 11. Klaagt.
III: 22. Gen. X X X I I: 10.
(21) Filip. I: 3, 5, 6.
(22)
JEREM. XV: 15-21.
(23) Zie dezen brief benevens een affchrift dezer akte bij
CO5TERUs, bl. 410-412. (1707. bi. 260, 261.)
(24) Zie dezen brief bij C o s T E R U s, bl. 412. (1707.
bl. 261.)
(25) Zie dezen brief bij COST E R u s, bl. h13, 414.
(1707. bl. 262.)
(26) Copye van den Brief der Predikanten der christelijeke gemeente der had Woerden , den 16 August anno Dmi
1576 met andere fchriften Dr. M. L U T BE R I tot vermaening , ter boete en waerfchouwingé voor fchaede, gezendt in
die Cruisfchans aen de Overffen, Hopluyden, Bevelhebbers ende
alle de crjgsluyden , die lien, om die christelijeke gemeente
der flad Woerden in Hal/ant, der dugsborgfche confesfson toegedaen, om des Evangelioms Christi wille, in zeeven fehanfen, in vier legeren ende fommige fokeepen te water, diezelfde
flad uit te hongeren en met gewelt te overvallen, gelegert hadden, ende den XXIII August met verfchrikkingen en fchande
afgethogen zijn. In 8vo.
(27) I s AM. XXI, XXII, verg. Pfalm LII.
(28) Gal. VI: 7.
(29) , L u E. XI: 23.
(30) Uit L U T H E R's bekende lied: Een vaste burg is
onze God.
(31) Deze uittrekfels zagen het licht onder den titel:
Bedenken, oordeel en raed Dr. M. L U T H E R I en andere Hoog geleerde Theologen met fommige fluitreden L UT H E R I en openbare disputen verdedigd anno 1519, dat men den Paus en zin
befchermheeren tegen onregten, geweld en* crijgh wederflant
[al doen. Chedruckt tot onderwijs en troost der christel ficke ge
Woerden in Hollant, der ongevalsehter Augs--mentdrfla
burg/eher confesfion toegedaen , welke daerom met /even fchanfen van den Albanifchen Papenknegten en kindermoorders tot
Oudewater over 46 weken befchanst, en nu nog daerenboven
met vier leg hers neven die [even fckanfen en niet fchepen of
fchuiten te water belegert is in t jaer ons Heeren 1576.
(32) ' Zie over dezen brand C o s T E R U s , bi. 276, 277.
(1707. bl. 168, 169.)
(33) VA N L o o x, Nederl. Historiep. Deei I, bl. 218, 219.
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(34) Hetzelve verfcheen in het licht onder den titel: Een
nier Christelijck Lied: -van der fwaere belegering ende wonderlicke verlosfing der fiadt Woerden in Hollandt, op die wijfe: MET LUSTEN WILLEN WY SINGREN, EN LOVEN DAT ROOMSCHEN RUCK. Godt den Heer te love ende prijs ghefonghen
van der christelicker gemeente der ßadt Woerden in Hollant,
der Jugsburgfche confesfron toeghedaen. Vergelijk c o S T E•
RU s, bi. 422. (1707. bi. 268.) Hetzelve werd mij medege.
deeld door wijlen den Heer j. K ON IN o, met meer andere
flukken, hiertoe betrekkelijk, die zeldzaam zijn, en luidt aldus:
EEN NIEÜ CHRISTELIJCK LIEDT VAN WOERDEN.

Wy moghen alle`' Godt wel loven,
Pfal. 118.
Die Heere ghebenedijt,
Den opperften Coninck van hier boven ,
Die nu Woerden heeft bevrijt.
Hy heeft er die bloethonden afghewent,
We daer voor hebben gheleghen
Efa. 60. Hier. 15.
By een jaer in (even fchantfen ront.
Die vyant heeft eerst raet ghehouden
Met haer bontgenooten ghemeen ,
Pfal. 2.
Dat men Woerden (oude benouwen
Ende brenghen in grote pijn.
Sy gaven daer toe foo grooten gelt,
Dat men Woerden (oude belegghen
Met veel fchantfen flarck van ghewelt.
Als men duyfent vijfhondert fchreven
Ende vijfentfeventich jaer
Den achten September verheven,
Doe fach men vry ende openbaer
Voor Woerden comen foó meenigen man
Met veel vaendel papen knechten
Dan. 12.
Des Paus afgoderie weer te richten an.
Die Graeff van Meghen is ghecomen
Voor Woerden in Hollant , hooret dit.
Veel Spaengiaerts heeft by met hem ghenomen.
Die van Woerden en vreesden niet, Philip.
Die borgers foldaten waren wel gemoet
Kkk 2
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Pro aris et forrs.
Tegens die Spaengiaerts te vechten
Rom. 13.
Voor Godts woort, recht, lijff ende goet.
Die Christenen waeren onverfchrocken
1 Pet. 3.
Door cracht des Geestes groot,
Die cleynmoedyghe zijn vertrpcken,
Efa. 7.
Die ander bleven in den noot.
riepen
den
Vader
in
Hemel
aen
,
Pfal. 79.
Sy
Pfal. 35.
Dat by voor haer woude firijden
Efa. 7, 9.
Door Christum fijnen lieven Soon.
Godt heeft dat ghebet verhoorec
Pfal. 46.
Ende fijn woordt tot haer ghefant,
Sijn Engel heeft by bewaret
Pfal. 34.
Voor fulcken moorderen in den landt.
Veel boosheyt hebben fy wtgericht
Te Oudewater en Schoonhoven.
Soo ist hem bier ghelucket niet.
Den Spaengiaerts heeft feer verdroten
Dat elck man op de vest wat dee,
Pfal. 34.
Veel duyfentmael dat fy fchoten
Nae die werckluyden in de flee.
Sy raeckten der geen, Godt zy gheloeft, Efa. 37.
Die daer om moeste lijden
Of die eenighe plaester behoeft.
Den oppertien Godt gheprefen,
Die gheven ivy lof en danck,
Die ons een vaert heeft gbewefen
1 Reg. 17.
Om te crijghen fpijs en dranck.
Godt is met ons, dat faghen fy wel,
Die ons dicht hadden beleghen,
Ja fy grimden als leeuwen fel.
Sy quamen eens koeijen halen
Te Woerden al voor die fladt,
Sy moestenfe met bloet betalen
Doe haer dat fwaert ghefreten hadt,
Pfal. 7.
Daer bleeffer wel over die dertich doot,
Wel hondert en twintich noch geflaghen,
Die ghefmaeckt hadden ons cruyt en loot.
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1)1e van Woerden cloeck int vechten
Die waeren fluxs op die been,
Sy faghen daer veel papen knechten,
Wel thien man teghen haer een,
Sy floeghen daer teghen om den rofecrans,
Die Papouwen moesten verloopen
Al met fchanden weer in de cruysfchans.
Sy riepen met valfchen finnen
Oudewaters gang fult ghy gaen,
Wy fpraken weder van binnen
Groote moort hebt ghy daer ghedaen,
Dat is bekant deur heel Dnytfandt ,
Die moort die ghy daer hebt bedreven
Is voor papen monicken groote fchant.

Pfa1. 6.

joh. 8.
joh. I0.

Veel fchuyten opt water quamen
Ende beleyden ons feer vast,
Pfal. 118.
Die leste fes weken by namen
Hebben fy op haer ftormen ghepast,
Sy hadden ghereetfchap een grooten hoQp, ISam.23. 2Reg.7.
Efa. 37.
Maer een brief hebben fy oncfanghen,
Pfal. 48.
flaestich daer nae creghen fy den loop.
Efa. 8.
Van Woerden zijn fy geweken
Int jaer fesfentfeventich gewis,
Die fchantfen hebben fy in braut geeleken,
Sy riepen laet ons doch trecken, tis pays.
Den 24 August
Het ghefchiede an Bartholomei dach
Anno
Do. 1576.
fy
met
fchanden
vertrocken,
Dat
mach.
wel
behouden
kints
kindt
Dat
Alfoo heeft ons den Heer der Heeren
Wonderbaerlijck verlost alleyn.
Laten wy ons nu tot hem bekeeren,
Dat by ons van Ponden maecke reyn
Ende doen als den Publicaen
Die ghenade begeerde in den tempel
Is rechtvaerdich in fijn buys ghegaen.
Daer toe heeft ons Godc ghegheven
Sijn woordt tot Augsburch bekant,

Efa. 7, 9.

Zach. 1.
Luc. 18.
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Doe men duyfent vijf hondert dertich fcreven,
Die Augsburchfche Confesfio ghenatit.
Dat ghebeylighet werde fijn name,
Sijn ghenadenrijck tot ons come,
Matt. 6.
Luc. 11.
Gheloeft zy Godt eewelijck Amen.
(35) Sedert de jaren 1672 en 1673, toen Woerden in den
Franfchen oorlog onder L OD E w IJs XIV zeer veel geleden
had en door de Franfchen maanden lang bezet was, geraakte
de jaarlijkfche viering van dezen dankdag in onbruik. Zie,
over dit tijdvak der bezetting van Woèrden door de Franfc&en , C 0 s T E RU s, t. a. p. bi. 189-211 en b]. 258-387.
(1707. bi. 108-121 en bi. 155-2k2.)
HET MIERENGEVECHT.

De mieren in mijnen tuin hadden zich op twee verfchillende
plaatfen nedergezet, die door eenen weg verbonden waren,
waarop zij beftendig heen en weer wandelden. Ik was zeer
nieuwsgierig, te zien, hoe mieren van verfchillende foàrt of
geflacht zich met elkander zouden verftaan. Ik verzamelde
daarom eene doos vol mieren in eenen anderen tuin, én deed
deze in twee gaten in mijnen tuin, aan eiken kant van den
genoemden gemeenfchapsweg; zoodat de vreemde mieren, om
hunne gemeenfcbap met elkander te onderhouden, altijd den
landweg der inboorlingen van mijnen tuin moesten doorkrul fen. De mieren der nieuwe volkplanting waren geel, die uit
mijnen tuin zwart; zoodat men dezelve ligt van elkander kon
onderfcheiden.
De gelen fchenen eerst zeer verlegen te zijn. Zij liepen
zeer onrustig naar alle kanten heen, en verlieten elkander
niet verder dan twee of drie voet van de woning, welke ik
hun had aangewezen. De zwarte mieren, die hen gewaar
werden, namen zeer fnel de vlugt, en bragten daardoor hunne eigene woning in onrust.
Ik had de gele mieren ongelijk verdeeld , en in het eene
gat meer dan In het andere gedaan. Den volgenden dag vond
ik, dat de volkplanting hare woning vrij gemakkelijk en zich
drie openingen gemaakt had, en wel naar den weg der zwarten gekeerd, die eenigermate verborgen was en naar elders
heenleidde; zoodat dezelve, in plaats van op den weg der
zwarten uit te komen, door een verwijderd tulpenbed liepen.
Dewijl de gelen van de groote volkplanting de zwarten
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dikwijls aantroffen , zoo hadden er van tijd tot tijd kleine
'fchermutfelingen tusfchen de partijen plaats, In welke de
zwarten gewoonlijk te kort fchoten. In eene van deze fchermutfelingen bleef een der zwarte mieren dood op den grond
liggen, en deze werd door de gelen weggefleept.
Op den middag zag ik een' grooten hoop der gelen In goede orde naar den landweg der zwarten optrekken. Zij vielen
al de zwarten aan, die zij aantroffen; en daar het aantal van
deze Iaatffen zich elk oogenblik vergrootte, zoo fcheen her
uit alle omflandigheden op een hoofdtreffen te zullen uitloopen. In deze gevaarvolle bmfiandigheden moest ik dezelve
verlaten, uit hoofde van noodzakelijke bezigheden. Ik vrees
dat mijne oude ingezetenen uitgeroeid zouden worden,-de,
en het deed mij fchier leed, deze; uit nieuwsgierigheid,
waarfchijnlijk in het ongeluk te hebben gehort.
Ik vergat niet, den volgenden morgen zeer vroeg te gaan
zien, hoe de beide vijandelijke legers geposteerd waren. Ik
was verwonderd, dat ik het tooneel geheel veranderd en alles rustig vond. De zwarten verrigtten in hunne woning
hunnen dagelijkfchen arbeid, even alsof er in de nabijheid
geen vijand was gekomen. Echter ontdekte ik weldra de
fporen van een plaats gehad hebbend bI edIg gevecht, en Ik
werd overtuigd, dat zij de rust, die ;dij nu genoten, aan
hunne dapperheid te danken, hadden, want ik telde een paar.
honderd gelen, die dood op • het ßagveld lagen, en er was
niet één zwarte onder, waarover ik zee= verwonderd was;
maar naderhand ontdekte ik , dat onder alle dieren de mieren
het meest voor hunne dooden, zorgen, en dat de zwarten,
dewijl zij, het veld ,behouden hadden, al de lijken hunner medettrijders, die hun leven voor het vaderland verloren,, hadden weggefleept.
Ik ging nu naar de woonplaats der gelen, en vermoedde,
dat zij allen daarheen teruggetrokken waren ; maar ik vond de
zwarten in bezit van dezelve. Zij hadden twee of drie fchildwachten aan elke der drie openingen geplaatst, en fchenen
allen in beweging te zijn; zoodat ik vermoedde, dat de vijand niet ver van daar zoude zijn en er een nieuw gevecht
zou plaats hebben. Nadat ik overal rondgezocht had, ontdekte ik eindelijk twee of drie gelen, en deze leidden mij
weldra tot het hoofdkwartier der vlugtelingen, welke zeer
voordeelig in eene diepte geposteerd waren ; niet ver van
daar was een detachement zwarten, die bezig waren de ge-
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len tegen te houden en neder te vellen; ik zag ook, dat zij
drie derzelven met groote woede en verbittering ter dood
bragten., Evenwel ontweken hen de meeste gelen, die gelukkiglijk hun leger bereikten. Zoo bleven deze beide legers
dezen dag geposteerd. De volgende dag werd met kleine
fchermutfelingen doorgebragt. De zwarten hadden nog altijd
alle toegangen bezet; maar, dewijl het getal der gelen onophoudelijk grooter werd, vervaardigden zij eene nieuwe wijk
begraafplaats voor hunne dooden in-plats,enbrg
gereedheid. Het is ongeloofelijk, welke moeite zij zich gaven, en aan welke gevaren zij, zich blootnelden, om hunne
dooden te bekomen. Zij begaven zich, de een na den anderen, om deze reden op weg, bezigden allerlei krijgslisten,
en velen moesten zelfs bij hunne onderneming het leven laten.
De zwarten fleepten ook eenige dooden der gelen voort.
Het is zeer merkwaardig, dat, wanneer zij het lijk van eenen
vijand vervoeren, zij hetzelve langs den grond wegiepen ,
maar het lijk van eenen vriend zorgvuldig op hunnen rug
dragen. Alzoo fleepten de zwarten de doode gelen achter
zich voort; terwijl de gelen de lijken hunner landslieden op.
tilden en dezelve op hunnen rug legden. Ik kon nooit opmerken, dat zij de dooden opaten, zelfs ook niet wanneer
het hunne vijanden waren.
Hierop hield zich het beteugelde volk eenige dagen geheel
rustig, en men zag nu flechts een of twee fchildwachten aan
de openingen of de gaten hunner woning. Gedurende dezen
tijd waagde het een klein getal der zwarten , om de vestingwerken der gelen te beklimmen, even alsof zij op verkenning
wilden uitgaan. De gelen deden geenen uitval op dezelve ;
veeleer gingen zij zorgvuldig voor de zwarten uit den weg,
wanneer de een of ander gelegenheid vond naar buiten te
gaan. Zelfs toen de zwarten weder teruggetrokken waren ,
gingen de gelen nooit meer uit, dan met groote voorzigtigheid. Zij verwijderden zich ook niet ver van hunne woon
namen telkens eenen weg , die van dien der zwar--plats,en
ten geheel verwijderd was. Ongeveer acht of tien dagen na
het gevecht ontdekte een mier der kleine volkplanting de
plaats, waarheen zijne lagdsliedeu teruggetrokken waren.
Het gevolg daarvan was, dat de kleinere volkplanting den
volgenden dag hare woning verliet, en zich met het overige
der groote volkplanting veieenigde. Daar alzoo de beide
woonplaatfen der gelen vereenigd waren, hielden zij zich
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eenige dagen fIl in hunne woning; daarna braken zij op,
verlieten mijnen tuin, en begaven zich naar een ander oord,
dat ik nooit heb kunnen ontdekken.
Zoo eindigde een oorlog, die mijne ongelukkige nieuws
veroorzaakt had, en die bijna een geheel mieren -gierhd
-volk
te gronde had gerigt.
's Gravenhage, 1838.

J. C. B.

WIJSBEGEERTE EN GODSDIENST.

Een Verhaal, rakende den Engel/dien Gefchiedfchrijver
DAVID HUME.

(llervo g en Jlot van bl. 788.)
De Godsdienst van DU V A L was die van het gevoel en geenszins van het befpiegelend verftand. Offchoon ten volle van
dezelve overtuigd, was hij welligt niet fterk genoeg in de
redeneerkunde en het redetwisten, om zich met de verdediging van zulk eene fchoone zaak te durven belasten ; hij zou
gevreesd hebben, hetgeen hij met zoo veel kracht gevoelde,
al pleitende te verzwakken. Zijn gast vermeed, van zijnen
kant , alwat tot ergernis kon verfirekken en aanleiding tot
gefchil geven. Hun onderhoud liep derhalve nimmer over
het Pluk des geloofs van een' hunner. Evenwel ontfnapte
liet den ouden man wel eens , om over het zijne te fpreken
uit de volheid zijns harten, dat zoo gaarne het geluk wenschte te verfpreiden, hetwelk hij door zijn geloof fmaakte. Het
denkbeeld van zijnen God en van zijnen Heiland had zich
zoo diep in zijne ziel geworteld , dat alles hem daarheen
voeide. Een Wijsgeer zou hem met den naam- van Geest
hebben kunnen befiempelen; doch zoo hij al de geest -drijve
dezen had, hij bezat geenszins de dweepzucht en-driftvan
vooral niet de bitsheid van zulk eenen ijveraar. „ Onze Fa„ der, die in den Hemel is," was de uitdrukking, welke de
voortreffelijke man zeer dikwijls in den mond had; want hij
beminde God met eene ware kinderlijke liefde, enbefchouwde alle menfchen als zijne broeders. „ Mijn vriend ," zeide
hij eens tot den Heer u UM E, „ wanneer mijne dochter en
„ ik over de flreelende gewaarwordingen , welke de muzij,k
„ ons verfcaaft , met elkánder fpreken , dan beklaagt gij u
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„ dikwerf, dat gij derzelver vermogen niet gevoelt, gelijk
„ wij. Gij zegt, dat het eene foort van bijzonderen zin,
„ eene vatbaarheid der ziel is, welke de Natuur u geweigerd
„ heeft; en gij zoudt, om de uitwerking, welke gij ziet,
,, dat de muzijk bij anderen' voortbrengt, wel wenfchen, dat
„ gij ook vatbaar voor dat vermaak mogt zijn. Gij dwaalt,
„ mijn vriendl De goede Natuur, of liever de goede Voor
weigert zelden aan hare redelijke fchepfelen-„zienghd,
hetgene tot derzelver geluk kan bijdragen; maar men moet
„ die gaven aankweeken, om er genot van te hebben. Zij
„ heeft u 4at vermogen geenszins geweigerd, daar zij u het
gehoor en eene gevoelige ziel heeft gefchonken. Zoo ik
„ mij niet bedriege, heeft onze kleine kerkmuzijk u geroerd
„ en vermaak verfchaft. Ik verlang geen ander bewijs , om
u te verzekeren, dat gij, even als wij, het bekoorlijke der
„ toonkunst zoudt ontwaren, indien gij derzelver beoefening
„ niet ten eenemale verwaarloosd hadt, indien uw oor meer
gewend was om goede muzijk te hooren, en indien gij de
oorzaak en uitwerking dier harmonifehe akkoorden, welke
ons verrukken, hadt leeren begrijpen. Ten opzigte van
„ derzelver wezenlijkheid voor de genen, die kenners en be„ minnaars der toonkunst zijn, zijt gij het reeds met mij
„ eens; waarom wilt ge niet, dat her even zoo met de Gods„ dienst gelegen zij Gij moogt mij vrij gelooven: de ver
overtuiging, welke ik van die heilige waarheden-„hevn
heb, het denkbeeld, dat ik van een almagtig en goeder
tieren Wezen onmiddellijk afhang, fchenkt mij een geluk-„
„ en eene geestkracht, welke ik voor al de genietingen de.
„ zer wereld niet zou willen misfen. 'Ik ben er echter verre
van af, om mijn aandeel dier genietingen af te haan en
„ derzelver waarde niet te gevoelen; maar de gedachte, dat
„ ik die aan God verfchuldigd ben, vermeerdert het ver
maak , dat ik gevoel, en de aangename gewaarwordingen,-„
„ die ik fmaak. Wanneer ik eenig genoegen, iets goeds on„ dervind, dan geniet ik hetzelve dubbel ; en wanneer het
„ ongeluk mij treft, wanneer ik mijn deel krijg van de men„ fchelijke rampen en droefenisfen, dan wordt derzelver last
„ verligt door het denkbeeld aan God, als ook door de vas„ te overtuiging, dat Hij niets kan willen dan het wezenlijke
„ welzijn zijner fchepfelen, en, terwijl ik mijnen geest bo„ ven deze vergankelijke aarde verhef, vind ik de noodige
„ kracht, om mijne rampen met waardigheid te dragen. Ik
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„ weet wel, de mensch is flechts een worm; doch, wan„ neer die gedachte mij neérdrukt, dan zie Ik in mijzelven
het kind van God, het voorwerp Zijner zorg, en ik rigt
mij weder op."
Wij kunnen, helaas ! niet zeggen, dat de Wijsgeer zich
overtuigd gevoelde en niets te antwoorden meende te hebben; maar hij benijdde ten minfie des Leeraars overtuiging;
hij gevoelde, dat het niet menfchelijk zou geweest zijn, de
minüe twijfeling te opperen omtrent, of de geringfte fcha.
duw te werpen op een geloof, dat diens geluk uitmaakte,
en bewaarde dus het ftilzwijgen. Overigens was hij nooit
een minnaar geweest van haarkloverijen, noch van redetwisten omtrent geloofsge£chillen. Ik heb niemand gekend, wiens
gewone gefprekken minder fporen van verwaandheid droegen,
en ' wiens omgang losfer en ongedwongener was. Met DUVA L en zijne dochter pratende, was hij vrolijk, ongemaakt
en gemeenzaam. De landbouw, de zeden der dorpelingen,
derzelver vergelijking met die in Engeland, aanmerkingen
over de werken hunner Ilevelingsfchrijvers , over de gevoe -'
lens, welke zij verwekten, en vele andere onderwerpen,
waaromtrent eene gelijkheid van kunde hun beurtelings de
overhand verfchafte, dit alles maakte de ítof uit van hunne
dagelijkfche gefprekken, en gaf gelegenheid tot vriendfchappelijk redekavelen, maar nimmer tot gefchil. Vele uren werden 'er ook aan wandelen toegewijd, om den vreemdeling de,
opmerkelijkfte gezigtpunten en de wetenswaardigile bijzonderheden des lands te doen kennen. Dikwerf deden zij eenigzins verdere uitflappen, om, onder verfchillende íiandpunten,
die verbazende opeengehoopte rotsklompen te befchouwen,
welker toppen met eene eeuwige fneeuw bedekt zijn, en die,
in wonderlijke maar majestueuze vormen, den gezigteinder
van Zwltferland aan alle kanten omgeven. D v V e L vierde
alsdan den teugel aan de verhevene denkbeelden, welke die
groote voorwerpen der Natuur hem zoo eigenaardig Inboezemden, waarvan de meeste, wel is waar, ongenaakbaar zijn
voor den mensch, maar die nogtans tot bewijs verftrekken
van het Beftaan en het Àivermogen des Genen, die dezelve
met zoo krachtig eene hand heeft gegrondvest.
Het beftemde oogenblik tot het vertrek van den Heer nuME was intusfehen ' gekomen. Met waar hartzeer fcheidden
zij van elkander. Het verfchil hunner denkwijze had hen
niet belet, om in elkanders bijzijn inderdaad gelukkig te zijn.
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De Heer H u M E gevoelde een onbefchrijfelijk leedwezen over
het gemis van dat bekoorlijk gezelfehap; maar, daar bij zijn
leven niet bij hen kon doorbrengen, dacht hij, op eene wijs.
geerige wijze, dac het beter ware', zijn verblijf te verkor.
ten. Hij vertrok dus, na vooraf met D u V A L en zijne dochter het plan tot eene voortdurende briefwisfeling te hebben_
beraamd ; ook beloofde hij hun, dat, zoo hij Zich immer
weder, al ware het op vijftig mijlen aftlands van hun verblijf,
mogt bevinden, hij zoo veel ver;1er reizen, en hun een bezoek zou komen geven.

Na verloop van omtrent drie jaren bevond zich de Heer
u u re E te Geneve, alwaar het gezigt der bergen , die hij met
DUVAL en HENRIETTE zoo menigwerf had bewonderd ,
hem en hunne vreedzame woning en zijne aan hen gedane
belofte levendig te binnen bragt. Die herinnering was ver
pijnlijk gevoel der verwijtingen, welke hij-mengd„th
zichzelven deed, dat hij hun finds verfcheidene maanden niet
had gefchreven. Eene hem eigene foort van traagheid deed
hem zijne briefwisfelingen, van welken aard ook, verzuimen; want zelfs de gemakkelijkst te weérleggen kritiek over
zijne werken bleef even dikwijls onbeantwoord als de blijken
der opregtße vriendfchap.
Ter-wijl hij in beraad fond, of hij al dan niet Zwitferland
zou inreizen , en het vermaak daarvan tegen de vermoeijenis
in de weegfchaal legde, ontving hij van zijnen ouden vriend
eenen brief, welke hem van Pars was nagezonden, alwaar
hij destijds zijn verblijf gevestigd had. Die brief behelsde
minzame klagten over zijn lilzwijgen, voorts verzekeringen
eener voortdurende vriendfchap en erkentelijkheid, en eindelijk de bekendmaking eener gebeurtenis, welke voor hem,
als vriend des huizes, van belang moest wezen; het was de
aanfiaande echtverbindtenis van HENRIETTE DUVAL met
eenen jongeling uit de familie, gewezen pupil en kweekeling
van den ouden man, en die het geluk, dat hem wachtte, in
alle opzigten waardig was. Reeds finds hunne vroegfie jaren
aan elkander gehecht, waren zij door den fmaak, welken de
jeugdige neef voor den krijgsftand had opgevat, gefcheiden
geworden. Hij was, bij een Zwitfersch regement, in Holland[cite dienst getreden, en had zich, door zijn goed gedrag,
zijnen moed en zijne talenten, in hetzelve onderfeheiden.
De hand zijner nicht was het doel , waarnaar hij flreefde,
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en dat doel had bij nu verkregen. Met het ongeduld der
liefde en vriendfchap werd hij hij zijnen oom en diens bekoorlijke dochter verwacht; terwijl de eerttezichgelukkigachtte,
zijne kinderen, vóór zijnen dood, zelf te vereenigen.
De Wijsgeer nam in die tijding inderdaad een levendig
deel; doch zij was hem misfchien zoo aangenaam niet ,
als zijn vriend vooronderuielde. Hij was intusfchen geenszins verliefd, en de gedachte aan een huwelijk met H E
RI E TT E E was nimmer bij hem opgekomen ; doch hij vond
haar de beminnelijklle harer fekfe , en er was iets in het
denkbeeld , dat zij een' ander' zou toebehooren , hetwelk naar
eene teleurftelling geleek, en, zonder dat hij eigenlijk wist
waarom, trof hem dit op eene onaangename wijze. Voor
een oogenblik had hij bijna berouw, dat hij zijn verblijf bij
DUVAL niet verlengd, en niet getracht had, bij H E N R I E TT E op de indrukfels eener kindergenegenheid te zegevieren.
Hij herdacht de vriendfchap, welke men hem betoond had;
welligt had hij dezelve, zonder veel moeite, in een teederder
gevoel kunnen doen verkeeren. Onwillekeurig zuchtte hij.
Hij herlas den brief des Leeraars. De loftuitingen omtrent
deszelfs aanfiaanden fchoonzoon troffen hem; hij juichte nu
zichzelven toe, dat hij niet had gepoogd dien beminnens.
waardigen jongeling den voet te ligten, en wijsbegeerte
herkreeg zoo flerk bij hem den boventoon , dat hij het vaste
befluit nam, om dadelijk te vertrekken , ten einde hun geluk
te wenfchen en tevens getuige van dat geluk te zijn.
Onderfcheidene kleine voorvallen hadden hem , op den
laatilen dag van zijne reize, opgehouden; het was reeds dufs_
ter, toen hij het dorp, waar DUVAL woonde, naderde.
Beguntiigd door het fchijnfel der opkomende maan , herkende
hij echter de omtlreken, en zag met blijdfchap het kleine
meer weder, waarlangs de weg liep, welke naar D u V A L's
woning leidde. Hij dacht aan de aangename verrasfing, wel.
ke zijne komst aldaar zou verwekken, toen hij in de verte
lichten zag, gedragen door lieden, die uit de pastorij fchenen te komen. Dezelve trokken langzaam voorwaarts aan
den zoom van het meer, hetwelk den lichtfchijn terugkaatíte; daarop zag hij ze eenen zijweg inflaan, en befpeurde ze
nog even tusfchen eenige dikke boomen, onder welke zij
ftilhielden, niet zeer ver van de plaats, waar hij zich bevond. Hij dacht, dat _het de bruiloftsdag was geweest, en
dat men nu aldaar áaniialten tot eene verlichting ging maken,
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ten einde een landelijk feest te vieren. Verheugd dat hij juist
bij tijds was aangekomen , om daarbij tegenwoordig te zijn
en de vreugde van den dag te vermeerderen, gaf hij nu zijn
paard de fporen ; dan, hoe groot was niet zijne verbazing en
zijne ontroering tevens , toen hij , de plek naderbij komende ,
waar hij de lichten had zien ítililaan, bevond, dat die plek
het belommerde kerkhof was , 't welk de kerk omgaf, en op
hetzelve eene menigte landlieden met lange lamfers , eenen
doodgraver met eene aardfchop , in één woord alles zag , wat

eene begrafenis aanduidde!
De Heer n u ME (prong van het paard , trad met een kloppend hart naderbij, en vroeg, wien men, zoo laat in den
avond, en tegen de gewoonte des lands, waar de lijkplegtigheden over dag plaats hebben, ter aarde beflelde? De man,
dien hij had aangefproken, antwoordde hem op een' fmartvollen toon: „ Och, Mijnheer! gij moogt u thans gelukkig
noemen, dat gij haar niet gekend hebt; het was de aller
onder de jonge meisjes, de eenigíie dochter-„beminljkít
„ van" ...... „ Van den Heer DU V AL 7" riep de Engelschman , als door den blikfem getroffen, uit. — „ Helaas ja ,
„ Mijnheer! zij is het." — „ Zij is het !" hernam hij, en
bedekte zijn aangezigt met beide handen. Zijne verbazing en
(mart troffen den genen , tot wien hij fprak ; het was een landman, maar met een _ voorkomen boven zijnen fiand , zijnde
hij bediende geweest bij den aanf'aanden jongen echtgenoot.
Het fchijnt , Mijnheer ," fprak hij , „ dat gij Mejuffer D u„ ven gekend hebt:' — „ Of ik haar kende ! Goede God!...
Maar hoe en waaraan is zij geílorven? Waar is haar va
waar haar echtgenoot 7" — „ Helaas , Mijnheer!-„der?
„ deze is de onfchuldige oorzaak van haren dood geweest;
hij is haar voorafgegaan in het graf." (Dit zeggende,
fchreide de brave jongen bitterlijk.) „ Men verwachtte hem
„ alle dagen," vervolgde hij, „ toen ik het treurige berigt
„ kwam brengen , dat hij , in een tweegevecht met een
„ Fransch officier, die vóór den twist zijn boezemvriend
„ was en de belangrijkí}e dienften van hem genoten had, was
gevallen. Het hart van onze jonge juffer werd door de
„ tijding verbrijzeld; zij heeft dezelve Hechts twee dagen
„ overleefd. Eergisteren avond ontsliep zij. Bij haar fier.
ven verlangde zij , heden op hetzelfde uur van haar ver„ fcheiden begraven te worden, omdat het dat van het avond
gebe; is, waarvan zij zoo veel hield, en waarbij zi-^,
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zoo fchoon op het orgel fpeelde. Wij hebben haar nu
„ in haar rustbed neérgelegd. Haar waardige vader heeft
haar afflerven gedragen, gelijk hij ons altijd gezegd heeft
„ dat een waar Christen de beproevingen dragen moest; hij
» is zelfs zoo kalm en gelaten, dat hij op dit oogenblik naar
„ den preekítoel gaat , ten einde, volgens het gebruik bij
dergelijke gelegenheid, de gemeente toe te fpreken en te
vermanen. Volg mij , Mijnheer, en gij zult hem zelf kun
Engelschman volgde, ílilzwijgend en-„nehor."D
met een verfcheurd hart , den jongen dorpeling.
De kerk was ten eenemale donker, uitgezonderd de preek
waar de eerwaardige D U VAL gezeten was. De dor -toel,
zongen, op fomberen toon, een lied ter eere en-peling
aanbidding van het Wezen , hetwelk hun Leeraar hun geleerd
had te loven en te vereeren. De ongelukkige vader, met de
bleekheid des doods op het aangezigt, met half geflotene
oogen en gevouwene handen, fcheen in de diepfte mijmering
gedompeld te zijn. £ene nevens hem geplaatfte lamp wierp
een hauw licht op zijn met nog eenig zilverhaar omkranst
gèlaat , en maakte de fporen des ouderdoms en der fmart op
zijn voorhoofd zigtbaar.
Het gezang zweeg; D U VAL rees op en wilde fpreken,
doch zijn (nikken benam hem de flem. Hij ging weder zitten, bedekte zijn aangezigt met zijnen zakdoek, en liet zij
tranen den vrijen loop. De ganfche gemeente fchreide-ne
mede, en de Heer n UM E was wel niet de minst getroffene.
Eindelijk vermande D u V A L zichzelven en begon aldus :
„ Vader vol van genade en ontferming! vergeef deze tra
neu; í1a uwen dienaar bij, om zijnen geest tot U te ver -„
heffen! Ziet daar, mijne vrienden, onzen pligt en ons ge.-„
„ luk tevens, in alle tijden en omfiandigheden; maar in da.
„ gen van rampfpoed en droefenis is dit het fchoonfte onzer
„ voorregten. — Komt tot mij , zegt de Heiland, gij allen,
„ die vermoeid en belast zijt ; ik zal u ruste geven. Ja,
„ Heer! ik kom tot U, met een volkomen vertrouwen.
„ Wanneer ons alles ontzinkt , dan is het tot U en tot uwen
en onzen God en Vader, dat men zich moet wenden, en
men is verzekerd, troost te zullen vinden. Het is alleen
„ het volle vertrouwen op de wijsheid van het Opperwezen,
„ waardoor wij kracht kunnen verkrijgen, om onze rampen
„ te dragen. Menfchelijke wijsheid fchiet alsdan zeer verre
„ te kort: alle hare vertroostingen hebben de (rekking om
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het gevoel te verdooven , die grootíie der gaven van
den Schepper, waardoor HIJ den mensch van alle andere fchepfelen heeft willen onderfcheiden , — die, welke
„ alleen ons al het ware heil op deze aarde doet genie„ ten, en onze ziel voorbereidt voor het genot der gelukza•
„ ligheid, welke ons hier namaats verbeidt. Neen, God
„ wil nier, dat wij ongevoelig zullen zijn; Hij veroorlooft
„ de tranen , die ik niet kan terughouden , en die uw gevoel
u voor mij doet ftorten ; doch Hij verwaardigt zich tevens,
om bet vurig gebed te verhooren , hetwelk ik naar Hem
„ opzond, om mij kracht te verleenen vlieden toe te fpre„ ken en u tot onderwerping aan Zijnen wil te vermanen ,
„ niet alleen door woorden, maar ook door mijn voorbeeld.
„ Gijlieden deelt in mijn bitter lijden ; deelt ook in mijne
„ vertroostingen !
„ Ik heb mijne eenigile dochter verloren, den laattien fieun
mijns ouderdoms ; en welk eene dochter! Het voegt
,, misfchien niet aan eenen vader, om over hare deugden,
zoo als zij het verdiende, te fpreken; vergunt dit echter
aan mijne erkentelijkheid voor haar, die het geluk mijns
levens uitmaakte, en die hare pligten met zooveeI naauw,, gezetheid vervulde. Gijlieden hebt haar nog vóór weinige
dagen gezien, jong, fchoon, deugdzaam, gelukkig, en op
„ het punt, om het geluk des genen te zijn, dien haar hart
„ had uitverkoren. Hare echtkoets is het graf! Ik zou
twee kinderen gehad hebben; de dood floeg beide in éénen
„ flag ter neder, en ik blijf alleen over op de wereld. Gij_
lieden , die mijn aardsch geluk hebt kunnen beoordeelen ,
„ oordeelt thans over mijnen diepen weedom ! Maar ik aan bid de hard , die mij hiaat, en ik onderwerp mij aan Zij„ nen' wil; Hij is, en blijft mijn God en mijn Vader. 0!
kbnde ik u allen de vertroosting doen gevoelen , die Hij
in mijne bedroefde ziel flort ! Konde ik u allen een vol.
„ komen vertrouwen inboezemen op den genen , die over
„ leven en dood befchikt, van Wien al het goede afdaalt,
,, dat wij bier op aarde genieten, en die ons een nog onein.
„ dig grooter heil doet verwachten, waarvan de hoop alleen
„ ei de verfchrikking en akeligheid des doods moet doen
„ verdwijnen! Want wij behooren niet tot dezulken, die
zonder hope fierven. Wij weten, dat onze Verlosfer leeft;
„ dat Hij alle menfchen heeft gekocht door zijn bloed, en
„ dat wij eeuwiglijk met Hem zullen leven in de verblijven
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„ der zaligen, waar de fmart onbekend is , en het geluk
„ volmaakt en duurzaam tevens. — Gaat dan henen in vre„ de , mijne vrienden! Weent niet meer over mij en over
„ het kind, dat ik verloren heb! Neen , ik heb haar niet
verloren ; zij leeft in de nabijheid van den besten der Va
fiers. Nog een luttel tijds , en wij zuilen elkander we--„
„ dervinden , om nimmermeer te fcheiden. Doch ook gijlie„ den zijt mijne kinderen: eenmaal zullen wij allen, door
Gods genade, hereenigd worden. Leeft intusfchen gelijk
„ zij geleefd heeft! Wanneer uw einde komt, íterfc dan
„ ook den dood der regtvaardigen, en dat uw laatfte ftond
gelijk zij aan den haren !"
Dusdanig was de vermaning van den vromen D U V A L. De
ganfche vergadering fmoït als in tranen ; de zijne vloeiden
niet meer, en, te midden zijner droefenis, zag men een' ftraal
van hoop en geloof op zijn eerwaardig gelaat blinken. Hij
kwam van den kanfel , en de Heer is u at c volgde hem tot zij
geest waren-net.Dogblikdrhenfpagv
;
en,
natuur
hernam
hare
regten
daar
de aanblik
voorbij; de
zijnen
vriend
duizende
hartverfcheurende
herinneringen
van
bij hem opwekte , floeg hij zijne armen om den hals van den
Enbelsclvtaan, en, met zijn hoofd op deszelfs fchouder leunende , vergoot hij een' vloed van tranen. De Heer HUM r
was mede zeer aangedaan. Zij gingen flilzwijgend het ver
waar het avondgebed plagt te gefchieden. De-trekdo,
gordijn vóór het orgel was open. DUVAL fond een oogenblik flil , en week met fiddering terug. De Heer is UM E zelf
was hevig ontroerd; hij trad naar het orgel, en fchoof het
voorhaligfel weder digt , terwijl hij met eene zachte , bewogene Item zeide: „ Ik zal het nimmer weder hooren !" De
grijsaard droogde zijne tranen af, en, zijnen vriend bij de
hand vattende, zeide hij : „ Gij ziet mijne zwakheid; zij is
„ het kenmerk der menschheid. Weldra zal zij met mij een
„ einde nemen ; maar mijn troost is in den Hemel, waar deze
eindeloos zal zijn." -- » Ik heb u op den kartel ge„ hoord ," hernam de Her rt u ME; „ ik heb uwe ilandvas.
cigheid bewonderd, en ik verheug mij, dat gij zulk eene
troostrijke hoop koestert." — ,, Ja, die heb ik, mijn
vriend!" hernam de waardige Leeraar, „en dezelve zal
„ niet befchaamd worden. Zoo er zich eenige twijfeling in
uwe ziel opdoet, — zoo gij het ongeluk hebt van niet
even als ik te denken, zie dan ten minfte, welk eene
L 11
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„ bron van troost de Godsdienst is in dagen van droefe„ nis , en wacht u Reeds voor de poging, om hare kracht in
„ het mimte te verzwakken ! Wat gij Lhsjsbegeerte noemt ,
brengt ons geen geluk aan, maar ontrooft ons den laat
troost."
-„lien
Indien de geest van den Heer HUME niet overtuigd was,
zijn hart althans was getroffen. Lang daarna heb ik van hem
de bekentenis gehoord , dat de herinnering aan dit tooneel
hem foms tot wankelens toe ontrust. Noch het genoegen zijner wijsgeerige ontdekkingen noch zijn letterkundige roem
hebben de beminnenswaardige H E N R I E T T E uit zijn geheugen
kunnen wisfchen; en wanneer hij zich het oogenblik harer
begrafenis en den eerwaardigen DUVAL , zoo als deze tot
zijne gemeente fprak, te binnen brengt, dan wenschte hij
wel, nimmer getwijfeld te hebben.
D U VA L overleefde Hechts zeer kort zijne dochter : hij ltierf
zoo als hij geleefd had, met hetzelfde vertrouwen, dezelfde
gerustheid, en den dag zijns henengaans van deze aarde als
eenen feestdag befchouwende, op welken hij tot zijne gade en
dochter werd overgevoerd.

LOF TEN ROSTE VAN EEN COMPLIMENT.

Keizer j o s E PH II componeerde fomwijlen, voor zijne
fchoone basftem, eene kleinigheid, welke hij dan gewoon.
lijk, in den kring zijner vertrouwden met grooten bijval liet
hooren. Eens maakte hij eene groote aria, en deed dezelve
in eene der kleine Icallaanfche Opera's invoegen, die op zijn
bijzonder tooneel te Schönbrunn gegeven werden. Met alle
zorg verborg hij , wie de componist van dit muzijkuluk was ;
maar, gelijk het dan gewoonlijk gaat, dat een geheim wel
eens door eenen enkelen medeweter ter algemeene kennis geraakt, zoo was zulks ook hier het geval, want nog vóór
het opvoeren der Opera kende ieder den maker der ingevoeg.
de aria. Het fluk begon, en, toen men aan het ingelegde
muzijkituk kwam, viel aan zanger en componist de iuidruch_
tigite toejuiching ten deel. Nadat de Opera ten einde was,
ging de Keizer naar M 0 ZA R T, die zich mede onder de toefchouwers bevond , en vroeg hem : „ Wel nu, MO ZAR T,
wat zegt gij van deze aria?" — „ Ja, wat zal ik er van
zeggen 2" antwoordde de groote componist met zijne gewone
;
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trouwbardgheid: „ de aria is wel goed; maar die ze gemaakt.
beeft, is toch veel beter."

STATISTIEKE VLEIJERIJ.

was Prefect tijdens de Keizerlijke regering..
Gelijk alle zijne ambtgenooten, had hij zich ijverig toegelegd
op de Statistiek, want dit was het middel om 's Keizers
gunst te winnen; zelfs ging hij voor een' meester in deze
wetenfchap door. Eens voerde N A r o L E o N's weg hem door
het Departement van BEU G N o T. „ Dezen Prefect ten minfie," zeide men tot den Keizer, „ zal uwe Majesteit niet van
zijn fluk brengen." — „ Wij willen eens zien," hernam de
Vorst, en keerde zich met een' min of meer fpotachtigen
grimlach tot E EU G N 0 T, terwijl hij hein vroeg: „ Heer
Prefect, hoeveel trekvogels hebt gij dit jaar in uw Departement gehad ?" — „ Eenen Adelaar, Sire I" hernam
BEU G N O T

BEUGNOT.

bIAROKKAANSCIIE VERLICHTING.

Eerie Europefehe Handelsdeputatie, welke bij den Keizer
van Marokko gehoor verzocht had, om hem zekere belangen
voor te dragen, wilde zich naar het algemeene gebruik niet
fchikken, hetwelk medebrengt, dat men blootsvoets voordien
Vorst verfchijnt. Hij kreeg hiervan berigt. „ Wat doen de
vroeg bij , „ wanneer zij eene Moskee wil.
Muzelmannen
len betreden ?" — „ Zij trekken de pantoffels uit." — „Wat
doen de Christenen, wanneer zij eene kerk bezoeken ?" -„ Zij nemen den hoed af." -- „ Welnu dan! behoor ik wel
van hen een grooter eerbiedsbewijs te vorderen , dan zij aan
de Godheid toebrengen ?" En hij ontving de Deputatie.
Wie redeneerde verílandiger? Om niet te vragen, wie
tlaatkundiger handelde.
,"

GEV7AAR DOOR ONGEHOORZAAMHEID, REDDING DOOR
BRAAFHEID.

Keizer PAUL I van Rusland had tegen het woest rijden een zeer freng verbod uitgevaardigd. Toen hij nu eens, in
LII 2
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eene ligte droschke , het Izaks plein opreed, zag hij in de verte
eenen Officier, die, mede in eene droschke, wild over het plein rende. De Keizer beval zijnen koetfier, hem na te jagen en in te
halen. Vergeefs vloog 's Keizers rijtuig; de Officier zette zijn
kozakken-paard aan en ontkwam. P A u L, zijn oogmerk ver
ziende, wilde ten minfile weten, wie de Officier was.-ijdel
Hij liet daartoe terílond alarm (laan, ten einde den Officier,
die op de verzamelplaats afwezig zou moeten zijn , te leeren
kennen. Toevallig echter bevonden er zich verfcheidene Officieren buiten de poort, en konden dus niet verfchijnen. Zevenentwintig, die in dit geval geweest waren, werden gear.
resteerd. P A U L had bevel gegeven , hen in het winterpaleis
voor hem te breiigen; de hardrijder was onder hun getal.
Toen de Keizer in de voorzaal trad, was zijn blik donker,
en werd nog donkerder, toen hij, in plaats van éénen, er
zevenentwintig zag. Zwijgend monfterde hij hen een voor
een, n;aa, 1=-t den regten man niet uitvinden; dit deed zijne
luim nog verergeren. Eindelijk fprak hij : „ Er is een onder ulieden, die mij gisteren zeer vertoornd heeft. Ondanks
mijn verbod, joeg hij als een razende door de flad en de poort
uit. Ik dacht hem door het alarmflaan te ontdekken; in plaats
van éénen, ontbraken er zevenentwintig. Ik wil derhalve nu
een voorbeeld Rellen, dat voorzeker bij alle de Officieren van
het Petersburger garnizoen in geheugenis zal blijven. Gij allen gaat, tot nader order, naar Siberië. De kibitken flaan
reeds tot uw transport gereed. Marsch !" Allen Ronden als
vertleend van fchrik. Eensklaps trad een jong, welgemaakt
man uit hun midden ; met de hand op het heftig kloppend
hart gedrukt, boog hij zijne knie voor den Monarch , en fprak
met bevende Item: „ Op mij alleen walle uwer Majesteits
ongenade ! Tot nu toe is het nog aan geenen Officier verboden geweest, om zich, wanneer hij niet in dienst was,
buiten de liniën der had te begeven. Niemand is hier fchuldig, dan ik alleen." Doodsbleek zweeg hij. De Keizer mat
hem met zijnen blik van het hoofd tot de voeten. Er heerschte eene fombere ftilte. Na eene lange pans vroeg de Keizer: „ IIoe heet gij ?" De Officier noemde zijnen naam.
P A v L zweeg weder een' tijdlang , nog heeds het ooi op den
jongeling gevestigd houdende. Eindelijk vroeg hij hem:
„ Van waar hebt gij het paard ?" — „ Van mijnen vader; bij heeft het zelf opgekweekt en mij gefchonken." —
„ Uw vader," vervolgde de Keizer, en legde zijne hand op
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den fchouder des Officiers, „ heeft een voortreffelijk paard
gekweekt, maar een' nog voortreffelijker zoon. Gij hebt niet
gefchroomd, trots mijnen toorn, uzelven als overtreder van
mijn verbod kenbaar te maken, om de eer van uwe kamera.
den te redden. Dat is braaf gehandeld, zeer braaf! — Hoeveel wilt gij voor uw paard ?" -- „ 0 !" riep de Luitenant,
„ het paard behoort uwer Majesteit, wanneer Hoogstdezelve
zich verwaardigen wil het aan te nemen. Het heeft mij tegen den regtmatigen toorn van mijnen Monarch befchermd;
dit is mij prijs genoeg." Onder het uitfpreken dezer woorden boog hij, ter dankbetuiging, andermaal de knie. — „Sta
op , Majoor
hernam P A U L ; „ van eenen Luitenant neemt
een Czaar geen gefchenk aan. Ik dank u voor het paard."
!"

ZWIJNEN - PROSCRIPTIE.

Kort geleden verbood de Policie-prefect van Parijs, uit be.
weegredenen van gezondheidspolicie, het opkweeken van
fpeenvarkens binnen den omkring der ítad. De nieuwe veror.
dening joeg inzonderheid eene vrouw grooten fchrik aan, die
reeds federt vier maanden zich met de verzorging van deze,
aldus in den ban gedane, jeugd geneerd had. Zij bemerkte,
dat er fcherpe acht gegeven werd, en dat de Stadsferjanten
inzonderheid haar huis met blikken van argwaan gadefloegen.
Op zekeren tijd, toen nog naauwelijks de dag begon te fchemeren , wordt er aan de deur geklopt; het is eene ronde van
Stadsferjanten. Op de haar gedane vraag antwoordt de vrouw,
dat zij hare kweekelingen reeds buiten de jurisdictie in den
kost befleed heeft. Niettemin begint men huiszoeking, en
dringt ook in het flaapvertrek. Hier :laan vijf ledikantjes
nevens elkander, en in elk ligt, zoo het fchijnt, een flaper.
„ Het zijn mijne vijf jongens," zegt de vrouw; „ maakt ze
mij toch niet wakker !" Op dit oogenblik doet zich uit een
der bedden een vreemdklinkend geluid hooren. De aanvoerder van het refpective gezantfchap fpitst de ooren. „ Dat
is mijn LOUIS, Mijnheer; o, die kan zoo fnurken !" Uit
een ander bed rijst een dergelijke toon. „Dat is mijn ADRIA A N ; de arme jongen heeft het danig in de keel." — „ AD R IA A N is uw kleine zwartkop , niet waar ?" vraagt een der
vifitanten. — „ Ja," herneemt de moeder. — „ Maar zie dan
eens, dit kind fchijnt blond haar te hebben! Wel , arme
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vrouw, men heeft u zeker uwe kinderen verruild; want,
kijk, deze hebben ook allen vier beenen l" Met deze woorden vlogen de dekens door de kamer; in elk bed lag een geprofcribeerde. Niet zonder moeite werden de jonge lieden
ontkleed en naar het cachot gebragt. Spotboeven zeggen
nu, dat er eerstdaags vijf befchuldigden voor de regtbank
zullen verfchijnen.

HET BANKROETMAI{EN.

Op het eiland Mauritius hád eens een Neger aan de tafel'
van zijnen meester hooren zeggen, dat, wanneer men bankroet maakte, men op zijn hoogst de helft behoefde te betalen van hetgeen men fchuldig was. Terfiond nam hij voor,
zulk eene uitmuntende fpeculatie ook eens te proberen; want
hij zag geene kans, om op eenigerlei wijze grootere winst te
doen. Hij fial derhalve al het zilvergoed van zijnen heer,
!loot het in een' koffer, en verfchool zich met hetzelve in
een' put, waarin geen water was. Lang zocht men vergeefs naar het zilver en naar den Neger, tot dat men hem
eindelijk , onder in den put, op den koffer zag zitten. „Wat
doet gij daar met mijn zilverwerk 2" vroeg hem zijn heer. —
„ Masfa," antwoordde de Neger in zijne gebroken taal, „ik
maak bankroet. Wij willen deelen; mita per II, mita per tni"
(de helft voor u, de helft voor mij.)
FORTUIN.

Fortuin fchenkt ons de koe; maar niet
Het touw, om haar te binden:
't Geluk te binden, heeft meer in,
Dan 't op ons pad te vinden.

SPEL VOOR SPEL.

A llen drijft gij met Fortuin gaarng uw fpel en kuren;

En, als 't u een beentje ligt, kunt gij 't niet verduren..
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